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 :از شده گرفته مقدس کتاب از شده نقل آیات

 
 دانشگاه جیمز پادشاه مجله مقدس کتاب مرجع اسکوفیلد جدید مجله

 ۱۹۶۷ آمریکا، متحده ایاالت آکسفورد

 
 :است شده گرفته کریم قرآن از قول نقل آیات

 
 انگلیسی ترجمه با کریم قرآن

 
 نسریت ایلمی

 ترکیه استانبول،
۱۹۹۲ 

 
 :نویسنده سایت وب

danwickwire.com 

  
 :نویسنده الکترونیکی پست

danwickwire@gmail.com 
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 نویسنده درباره
  

 در او. شد بزرگ بیکرزفیلد شهر در و شد متولد کالیفرنیا در ۱۹۵۱ سال در ویکیوار دانیل
 . شد التحصیل فارغ غرب دبیرستان از ۱۹۶۹ سال

  
 به او ارتش در که حالی در. پیوست متحده ایاالت ارتش به ۱۹۷۳-۱۹۷۰ سالهای در او

 پزشکی با مبارزه عنوان به و بود دیده آموزش سبز بریت یک و تفنگدار پزشک، یک عنوان
 . کرد خدمت ویتنام در

  
 ۱۹۷۴ سال در لیسانس مدرک با و کرده تحصیل بیکرزفیلد کالج در تحصیل سال ۲ در او

 . شد التحصیل فارغ

  
 در و کرد مطالعه مقدس کتاب در ملتمهام دانشکده در را یونانی و عبری مقدس، کتاب سال ۳ او

 . شد التحصیل فارغ الهیات در کارشناسی با ۱۹۷۷ سال

  
 جنوبی کارولینای کلمبیا در ها مأموریت و مقدس کتاب کلمبیا تکالیف مدرسه در را مقدس کتاب او

 . شد التحصیل فارغ مقدس کتاب در کارشناسی مقطع با ۱۹۸۳سال در و کرد مطالعه

  
 در واشنگتن دانشگاه در( SILسیل) تابستانی زبانشناسی موسسه طریق از را زبانشناسی او

 در اوکالهما دانشگاه ؛۱۹۷۸-۱۹۷۷ آرلینگتون، در تگزاس دانشگاه. کرد مطالعه ۱۹۷۶ سیاتل،
 لس آرام، اقیانوس دانشگاه در شناسی زبان ارشد کارشناسی مدرک او ۔۱۹۸۰۔ ۱۹۷۹نورمن
 . رساند پایان به را ۱۹۸۷ سال در کالیفرنیا آنجلس،

  
 عنوان به اسالمی الهیات گروه در آنکارا دانشگاه در اسالمگرا در دکتری تحصیالت سال یک او

 . داد انجام ۱۹۹۶-۱۹۹۵ سالهای حسابرسی مهمان دانشجوی

  
 آنها. کان پیتر و نادیر اندرو یکتا، درک: است پسر ۳ پدر و کرده ازدواج دیوری با دانیل

 در حاضر حال در و بوده کار به مشغول ترکیه در کلیسا مامورین عنوان به سال ۳۰ از بیش

 . دارند اقامت شمالی قبرس ترکیه جمهوری
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 نویسنده درباره
  

  danwickwire.com: هستند دسترس در دان کتابهای
 
 ایڈیشن ۲ ،۲۰۰۱ .اد ۱ صفحه، ۱۴۴ ،(ترکی زبان به) قرآن، و مقدس کتاب مورد در سوال ۱۰۰         *

  ۲۰۰۴ ایڈیشن ۲ ،۲۰۰۳ .اد ۱( انگلیسی زبان به: )۲۰۰۳
  

  ، قرآن و مقدس کتاب مورد در سوال ۲۰۰        *
  

 فارسی، انگلیسی، هلندی، چینی، آذری، عربی، آلبانیایی،: است دسترس در همچنین. ۲۰۱۴ صفحه، ۱۲۰
 . ترکی و اسپانیایی روسی، رومانیایی، پرتغالی، لهستانی، نروژی، ای، کره کازاک، آلمانی، فرانسوی،

  
 به: )۲۰۰۷ صفحه، ۲۱۶ ،(ترکیه در) مقدس کتاب و قرآن بین های تفاوت و ها شباهت تطبیقی تحلیل و تجزیه        * 

 . ۲۰۰۷ صفحه، ۲۲۴ ،(انگلیسی زبان
  
 . ۲۰۱۵ صفحه، ۱۴۴ ، اسالم تاریخ در جهاد شرح       * 

  
 صفحه، ۲۴۰ ،(ترکی در) ؛۱۹۸۵ صفحه، ۲۴۰ ،(انگلیسی زبان به) ، مقدس کتاب مقدس کتاب      * 

۱۹۸۷ . 

  
 ایڈیشن :۱۹۹۴ .اد ۲ ؛۱۹۸۷ صفحه، ۴۸ اد، ۱( ترکی زبان به) ، است؟ کرده تغییر مقدس کتاب آیا         *

 ؛۲۰۱۱ .اد ۳ ؛۲۰۰۷ ایڈیشن ،۲۰۱۱ ایڈیشن ۱ ۱۹۸۷ صفحه، ۹۶ ،(انگلیسی زبان به: )۲۰۱۴ ایڈیشن :۲۰۰۷
  .۲۰۱۴ صفحه، ۱۰۸  ،۴
  

 صفحه، ۴۲۰ ،(ترکیه در فقط) اسالمی و مسیحی یهودی، منابع اساس بر مقدس کتاب اعتبار       * 
۱۹۹۹ . 

  
 جهان غیرممکن افراد به رسیدن مشکل به خاص اشاره با رفتن دست از و بستن در روزه و نماز نقش         * 

 . ۱۹۸۳ صفحه، ۷۸ کلمبیا، در نشده منتشر نامه پایان ، امروز
  

" Sevmek" فعل توسط شده کشیده تصویر به: ترکی فعل سیستم از گرامیکال تحلیل و تجزیه: سمک نامه پایان         *
  .۲۰۱۲ صفحه، ۱۰۰۰ .اد ۲ ؛۱۹۸۷ صفحه، ۱۷۰ ،(ترکی و انگلیسی زبان به) شده منتشر نامه پایان ، "عشق به= "

  
 . ۲۰۱۰ صفحه، ۱۰۰۰ ، اسالم ویککویر مجموعه       * 
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 محتوا جدول

  
  عنوان صفحه .1

  اطالعات صفحه  .۲-۳ 
  

  نویسنده درباره  .۴-۵
  

  محتوا جدول  ۶-۷
  

  محتوا جدول  ۸-۹
  

  است شده داده مقدس کتاب به ها عنوان  .۱۰-۱۱
  

  مقدس کتاب" کانن"  .۱۲-۱۳
  

  کدام تعیین برای استفاده مورد معیارهای  .۱۴-۱۵
  

۱۶-۱۷.  
  بود کاننیکال کتابها

  
  مقدس کتاب در آمار

  
  مقدس کتاب بخش الهام  ۱۸-۱۹

  
  است تغییر قابل غیر و ابدی خدا کالم  .۲۰-۲۱

  
  محمد قرآن، به توجه با  .۲۲-۲۳

  
  داشت وجود او در که مقدس کتاب قبول  

  

۲۴-۲۵.  
  خدا کالم عنوان به زمان

  
  "لغو" مشکل

  
  کنند می استفاده آن از مسلمانان که آیات از یک هیچ  ۲۶-۲۷

  
  است داده تغییر را مقدس کتاب ادعای  

  

۲۸-۲۹.  
  مقدس کتاب خطی نسخ واقعی متن

  
  خدا کالم ،"مقدس کتاب" اساس بر

  

۳۰-۳۱.  
  کرد تغییر توان نمی

  
  خدا کالم ،"قرآن" به توجه با

  

۳۲-۳۳  
  کرد تغییر توان نمی

  
  نیستند مسلمانان قرآن، به توجه با

  
  بین تمایز گونه هر است مجاز  

  

  مقدس کتاب  
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 محتوا جدول
  

 جهنم در كه هستند كافیلر میكنند رد را مقدس كتابهاي كه كساني قرآن طبق بر     .۳۴-۳۵

  .شد خواهند مجازات

 را خود محمد که آنجا از محمد، زمان" از قبل" داد تغییر توان نمی را مقدس کتاب    .۳۶-۳۷

  خدا معتبر کلمه عنوان به مقدس کتاب پذیرفته

 اسالم، از پیش مقاالت زیرا کند، نمی تغییر محمد زمان از بعد مقدس کتاب    .۳۸-۳۹

  محمد از بعد که را چیزهایی همان دقیقا

 بودند هایی مقبره دارای یهودیان و مسیحیان که" کنند می تأیید" قرآن آیات      .۴۰-۴۱

  نکردند تغییر محمد زمان در که

 که دهد می نشان" آیا" کنند، می انتقاد مسیحیان و یهودیان از که قرآن آیات   .۴۲-۴۳

  اند کرده خراب را مقدس کتاب متن آنها

  چیست؟ او مقدس کتاب با ارتباط در خدا" هدف"     .۴۴-۴۵

  چیست؟ او مقدس کتاب با ارتباط در خدا" قدرت"   .۴۶-۴۷

  دهند می قرار خدا کالم با رابطه در مسلمانان که منطق بنیادی خطاهای      .۴۸-۴۹

  خدا کالم با ارتباط در منطقی درست منطق یک       .۵۰-۵۱

 تغییر او مقدس های کتاب" داند نمی" خدا که کند می ادعا فساد ادعاهای  .۵۲-۵۳

  !کرد خواهد
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 محتوا جدول
  

 نمی مراقبت» خدا کند، تغییر او مقدس کتاب اگر که کند می ادعا فساد ادعای  ۵۴-۵۵

  «!کند

 تا است نداشته" توانا" یا" قدرتمند" کافی اندازه به خدا که کند می ادعا فساد ادعاهای  .۵۶-۵۷ 

  !کند محافظت فساد و تغییر از خود ی کلمه از
 مقدس های کتاب حفظ برای کافی اندازه به خدا که کند می ادعا فساد ادعاهای .۵۸-۵۹
  !نیست« اطمینان قابل» یا« عاقل» خود

 برای کافی اندازه به" فقط" یا" عادل" خداوند که کند می ادعا فساد ادعای      ۶۰-۶۱ 

 کند، می قضاوت قضاوت روز در را قوم همه آن توسط که مقدس استانداردهای از حمایت
  !کند می تصدیق

 نجات برای خود مقدس کتاب رساندن برای خدا که کند می ادعا فساد ادعاهای     .۶۲-۶۳
  .نیست" مهربان" یا" مهربان" ها، انسان تمام

 به مقدس کتاب علیه جنگ در شیطان که کند می ادعا فساد ادعاهای      .۶۴-۶۵

  !است برده متعال خدای
  است کرده تغییر مقدس کتاب که کند می ادعا ریاکاری طبیعت     .۶۶-۶۷
  عتیق عهد کردن کپی در شده گرفته دقیق مراقبت     .۶۸-۶۹
  مقدس کتاب برای مقدس کتاب شواهد     .۷۰-۷۱
 می نشان را اسالم تاریخ اسالم از پیش که مقدس کتاب از" ترجمه" مقدمه  .۷۲-۷۳
  یکنواختی و متناهی نامه توافق دهد
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 محتوا جدول
  

 کتاب باستانی های دستنوشته در یکنواختی و نامه توافق درجه               .۷۴-۷۵
  مقدس

  (اولیه کلیسای پدران" )پاتریستیک"               .۷۶-۷۷ 
  مسیح کاردینال دکترین              . ۷۸-۷۹ 

  داد؟ رخ کلیسا اولیه شوراهای در اتفاقی چه     ۸۰-۸۱
  چیست؟ زدن چرت کتابهای    .۸۲-۸۳ 

  چیست؟ برنابا انجیل    .۸۴-۸۵
  چیست؟ فساد مورد در مسلمانان ادعاهای برای واقعی دلیل    .۸۶-۸۷
  است شده گرفته نظر در مسلمانان برای که سواالتی از برخی       .۸۸-۸۹ 
  رستگاری از خدا ابدی طرح         ۹۰-۹۱ 
  رستگاری از خدا ابدی طرح      .۹۲-۹۳ 
  رستگاری از خدا ابدی طرح      .۹۴-۹۵ 

  رستگاری از خدا ابدی طرح        .۹۶-۹۷
  است شما انتخاب": لعنت" یا" برکت"         .۹۸-۹۹

  است شده استفاده مقدس کتاب منابع فهرست .۱۰۰-۱۰۱
  است شده استفاده قرآنی منابع فهرست  .۱۰۲-۱۰۳
  کتابشناسی  .۱۰۴-۱۰۵
  یادداشت .۱۰۶-۱۰۸
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 است شده داده مقدس کتاب به ها عنوان
 مقدس کتاب در

  

  ۲۹: ۲۲ متی  ...................... مقدس کتاب

  ۲: ۱ رومیان  .................... ُمقدس کتاب مقدس

  ۱۴: ۳ قرنتیان ۲  .............. عتیق عهد

  ۶: ۳ قرنتیان ۲  ............... جدید عهد

  ۵:۴۷ یُوحنا  ............................ ها نوشته

  ۴:۱۲ عبرانیان  ..................... خدا از  کلمه

  ۲۳-۲۱: ۱یعقوب  ............................  کلمه

  ۱۶: ۲ فیلیپیان  ................. زندگی از  کلمه

  ۳ :۸ نِحمیا  .................. قانون  کتاب

  ۲: ۱ مزامیر  .................... خداوند قانون

  ۴:۱۷ لوقا  .............. ۱ پیامبران کتابهای
--------      

 کتاب در .ببخشد آینده به خدا پیامبر هدیه با تواند می که کسی .یعنی" انداز چشم" است شده تعریف یک عنوان به (نبی) پیامبر مقدس کتاب در .۱

  .بود نبوی شد، نوشته که زمانی در مقدس کتاب از درصد ۲۶ حدود در که است معنی بدین که دارد وجود نبوی آیات ۸،۳۶۲ مقدس

  بود مرد یک که زمانی اسرائیل، در آن از پیش.....  ۹: ۹ سموئیل ۱
 پیامبر اکنون که او زیرا بروید؛ پروردگیم به را ما دهید اجازه و بیا، گفت، او ترتیب این به خدا، از پرسشی به رفت

 . بود شده شناخته نامزد قبال شود، می خوانده
  گفت من به را همه که ببین، را مرد یک بیا.....  ۲۹: ۴ یوحنا

  نیست؟ مسیح این آیا دادم انجام همیشه که چیزهایی
  است عیسی شهادت.....  ۱۹:۱۰ ُمکاشفہ 

  نبوت روح
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 است شده داده مقدس کتاب به ها عنوان
 

 قرآن در
 

  ۳: ۳ المیران  ...................... مقدس کتاب
  

  ۳:۲۳  المیران  ..................... خدا کتاب
  

  ۲:۷۵  باقرا  ..................... خدا کالم
  

  ۱۱۳: ۳ المیران  ......... خدا آیات
  

  ................ آشکارسازی

  ۱۹:۵۸ مریم
  

  شرمنده خدا
  

  ......... معیار
  ۲:۴۸  باقرا

  
  (اشتباه و حق بین)

  

  ۲۱:۴۸ بیا ان  ................. یادآوری و نور
  

  ۷: ۲۱  بیا ان  .......................... یادآوری
  

  ۴۶ اور  ۵:۴۴مائده  ........... نور و راهنمایی
  

  
 قرآن که است آشکار است، نبوی طبیعت مقدس کتاب در ها آیه چهارم یک از بیش که حالی در

 رساند می حقیقت این به را خود قرآن. ندارد است شده نوشته نبوی ژانر یک در که را ای آیه هیچ

 . است نداده او به را ای پیامبرانه ی هدیه هیچ محمد که

  
 اختیار در را هللا های گنجینه من که گویم نمی شما به من" !کافران محمد، ای: "بگو.....  ۵۰: ۶ انعام
 می پیروی است، گرفته الهام من در که چیزی آن از فقط من...  باشم آگاه نادان آگاهی از اینکه نه و دارم،

 . کنم

 و باشد، داشته ثروت از فراوانی باید من دانستم، نامرئی از من آیا.....  ۱۸۸ :۷ اعراف

 ایمان که افرادی به هستم بینانه خوش حامی و دهنده هشدار فقط من. کند نمی لمس را من بدبختی
 . اند آورده

 چه دانم نمی من. پیامبران میان در نیستم جدیدی چیز من: "بگو آنها به.....  ۹ :۴۶ اخف
 . شد خواهد چه یا دهد می رخ فردا برای اتفاقی
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۱۲ 
 مقدس کتاب" کانن"
 عتیق عهد کتاب  از کتاب ۳۹

    x ۲۱ (نبیام) :پیامبران    x ۵ (تورات) :ای پنبه

  ۱۴۵۱  ......... جاشوا  مسیح میالد از قبل  ۱۴۴۶  ....... پیدایش
 میالد از قبل

    مسیح

  ۱۴۲۵  .........قضات  مسیح میالد از قبل  ۱۴۰۶  ........ خروج
 میالد از قبل

    مسیح

  مسیح میالد از قبل  ۱۴۹۰  ..... ویانال
 سموئیل ۱

.......  ۱۱۷۱  
 میالد از قبل

    مسیح

  مسیح میالد از قبل  ۱۴۹۰  .......اعداد
 سموئیل ۲

.......  ۱۰۵۶  
 میالد از قبل

    مسیح

  مسیح میالد از قبل  ۱۴۵۱  ... تثنیه
 پادشاهان ۱

........  ۱۰۱۵  
 میالد از قبل

    مسیح

  (کیتهوبم) :شعر

  
 پادشاهان ۲

.........  ۸۹۶  
 میالد از قبل

    مسیح

x ۱۳  ۷۶۰  .......... اشعیا  
 میالد از قبل

    مسیح
          

  ۶۲۹  ........ ارمیا
 میالد از قبل

  مسیح

  

  مزامیر

      

  ۵۹۵  ......... حزقیال  مسیح میالد از قبل  ۱۰۰۰
 میالد از قبل

    مسیح

  ۷۸۵  ........... ہوشع  مسیح میالد از قبل  ۹۷۱  ....... سلیمان امثال
 میالد از قبل

    مسیح

  ۸۰۰  ............ یُوئیل  مسیح میالد از قبل  ۱۵۲۰  ...........ایوب
 میالد از قبل

    مسیح

  میالد از قبل ۱۰۱۴ سلیمان غزالئی غزل
 آموس

    میالد از قبل ۷۸۷       ............

  ۵۸۷  ......... عوبدیا  مسیح میالد از قبل  ۱۳۲۲  .......... روت
 میالد از قبل

    مسیح

  ۸۶۲  ........... یونس  مسیح میالد از قبل  ۵۸۸  ... ارمیا مراثی
 میالد از قبل

    مسیح

  ۷۵۰  ........... میکا  مسیح میالد از قبل  ۹۷۷ ... جامعہ
 میالد از قبل

    مسیح

  ۷۱۳  ........... ناهوم  مسیح میالد از قبل  ۵۲۱  ......... استر
 میالد از قبل

    مسیح

  ۶۲۶  ........ حبقوق  مسیح میالد از قبل  ۶۰۷ .........  دانیل
 میالد از قبل

    مسیح

  ۶۳۰ .......  صفنایا  مسیح میالد از قبل  ۵۳۶ ...........  عزرا
 میالد از قبل

    مسیح

  ۵۲۰  .......... حجئی  مسیح میالد از قبل  ۴۴۶  ....... نحمیاه
 میالد از قبل

    مسیح

  ۵۲۰ .......  زکریا  مسیح میالد از قبل  ۱۰۰۴ .. تواریخ ۱
 میالد از قبل

    مسیح

  ۴۲۵  ......... ماالکی  مسیح میالد از قبل  ۱۰۱۵ .. تواریخ ۲
 میالد از قبل

    مسیح
-------------  

  
  .صلیب و رابینسون داک، از شده آوری جمع کنندگان بازدید آمار
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۱۳ 
  مقدس کتاب" کانن"
  از کتاب ۲۷ 

  جدید عهد
  :عمومی های پیام        (Injil) : انجیل 

  
                          

  عیسوی  ۶۹  ۔۔۔۔۔۔ عبرانیان  عیسوی  ۶۰  ۔۔۔۔۔۔۔۔ متی
  

  عیسوی  ۶۹  ۔۔۔۔۔۔۔۔ یعقوب  عیسوی  ۵۸  مرقس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  

  عیسوی  ۶۳  ۔۔۔۔۔۔ پطرس  ۱  عیسوی  ۶۱  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لوقا
  

  عیسوی  ۶۴  ۔۔۔۔۔۔ پطرس  ۲  عیسوی  ۹۰  یُوحنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  

  : تاریخی
  عیسوی  ۹۰  یُوحنا۔۔۔۔۔۔۔  ۱      

  
  عیسوی  ۹۰  یُوحنا۔۔۔۔۔۔۔  ۲      

  
            

  عیسوی  ۹۰  یُوحنا۔۔۔۔۔۔۔  ۳
  

      ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اعمال
  

  عیسوی  ۹۰  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہوداه  عیسوی  ۶۳  
  

      :ازقیامتان    : پولوس از خطوط
  

                  

  عیسوی  ۹۵  یُوحنا۔۔۔ ُمکاشفہ  عیسوی  ۵۷  رومیان۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  

  عیسوی ۵۴ ۔۔ قرنتیان     ۱
  عیسوی ۵۶ ۔۔ قرنتیان     ۲

  عیسوی  ۴۸  ۔۔۔۔۔۔ غالطیان
  عیسوی  ۶۰  ۔۔۔۔۔۔ افسسیان
  عیسوی  ۵۴  ۔۔۔۔ فیلیپیان
  عیسوی  ۶۰  ۔۔۔۔۔ کولسیان

  عیسوی۵۰ ۔۔ تسالونیکیان  ۱
  عیسوی ۵۰ تسالونیکیان۔۔  ۲
  عیسوی  ۶۳  ۔۔۔۔۔۔ تیموتاؤس  ۱
  عیسوی  ۶۳  ۔۔۔۔۔۔ تیموتاؤس  ۲

  عیسوی  ۶۳  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تیطس
  عیسوی  ۶۰  ۔۔۔۔۔۔۔ فلیمون

-------------      
  صلیب۔ و رابینسون داک، از شده آوری جمع کنندگان بازدید آمار 
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۱۳ 
 مقدس کتاب" کانن"

 جدید عهد از کتاب ۲۷

  :عمومی های پیام        (Injil) : انجیل 
  

                          

  عیسوی  ۶۹  ۔۔۔۔۔۔ عبرانیان  عیسوی  ۶۰  ۔۔۔۔۔۔۔۔ متی
  

  عیسوی  ۶۹  ۔۔۔۔۔۔۔۔ یعقوب  عیسوی  ۵۸  مرقس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  

  عیسوی  ۶۳  ۔۔۔۔۔۔ پطرس  ۱  عیسوی  ۶۱  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لوقا
  

  عیسوی  ۶۴  ۔۔۔۔۔۔ پطرس  ۲  عیسوی  ۹۰  یُوحنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  

  : تاریخی

  عیسوی  ۹۰  یُوحنا۔۔۔۔۔۔۔  ۱      
  

  عیسوی  ۹۰  یُوحنا۔۔۔۔۔۔۔  ۲      
  

            
  عیسوی  ۹۰  یُوحنا۔۔۔۔۔۔۔  ۳

  
      ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اعمال

  

  عیسوی  ۹۰  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہوداه  عیسوی  ۶۳  
  

      :ازقیامتان    : پولوس از خطوط
  

                  
  عیسوی ۵۴ ۔۔ قرنتیان     ۱
  عیسوی ۵۶ ۔۔ قرنتیان     ۲

  عیسوی  ۴۸  ۔۔۔۔۔۔ غالطیان

  عیسوی  ۶۰  ۔۔۔۔۔۔ افسسیان

  عیسوی  ۵۴  ۔۔۔۔ فیلیپیان

  عیسوی  ۶۰  ۔۔۔۔۔ کولسیان

  عیسوی۵۰ ۔۔ تسالونیکیان  ۱

  عیسوی ۵۰ تسالونیکیان۔۔  ۲

  عیسوی  ۶۳  ۔۔۔۔۔۔ تیموتاؤس  ۱

  عیسوی  ۶۳  ۔۔۔۔۔۔ تیموتاؤس  ۲

  عیسوی  ۶۳  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تیطس
  عیسوی  ۶۰  ۔۔۔۔۔۔۔ فلیمون

-------------      
  صلیب۔ و رابینسون داک، از شده آوری جمع کنندگان بازدید آمار 
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۱۴ 
   

 بود کاننیکال کتابها کدام  تعیین برای استفاده مورد معیارهای
 اصلی اصل چهار

  
 یا عیسی شاگرد یا پیامبر است شده نوشته شده شناخته یک توسط آیا:  رسالتی (1

  شاگرد؟ یک نزدیک مؤمن

  مقدس؟ کتاب دیگر های بخش با هستند هماهنگی در ها نوشته آیا:  ثبات (2

  شده؟ پذیرفته و شده شناخته کلیساها بودند جهانی های نوشته:  شناخت (3

 خدا کالم این که است واقعیت این از است؟ شواهد حاوی کتاب این آیا:  الهام (4

  است؟ گرفته الهام

  
 اولیه کلیسای پدران توسط جدید عهد تشخیص

 جدید کتاب ۲۷ که بود کسی اولین پدرگان از اسکندریه (عیسوی ۳۷۳-۲۹۳: )  اتهاناتئیس

 شده شناخته کانون پدر عنوان به او ۔کردند شناسایی شود می استفاده امروزه که را جدید عهد

  ۔است

  
 به را عهدجدید کتاب و کرد ضبط را کلیسا تاریخ که مورخانی( عیسوی ۳۴۰-۲۷۰) :اوسئیوبئیس

 : کرد تقسیم دسته چهار

  شده تأیید کتابهای = ہومولوگومینا •

 مناقشه منبع که صادقانه مقدس کتاب کتابهای = اینتیلیگومینا •
  است۔ بوده

  جعلی۔ های نوشته = ایپوکریفا •

  است۔ شده شناخته جعلی = سیودیپیگرافا •
  

 عنوان به کتاب ۲۷ از لیست همان کرد استفاده آن از رم اسقف( ۳۸۴-۳۰۵) :دمشق پِ پو

  اتهاناتئیس۔

  ۔کرد رد را مکاشفه کتاب کتاب قلیان از او فهرست( ۳۸۶-۳۱۳) :وشلیمیر زا سیریل 
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۱۵ 
   

 بود کاننیکال کتابها کدام تعیین برای استفاده مورد معیارهای
 رسد نمی مقدس کتاب برای مقدس کتاب استانداردهای به قرآن چرا

  
 طریق از ویژه به و اسحاق بذر طریق از جهان که است داده وعده خداوند عهد ۔A (أ

 قبیله از بیسوادی، عرب اما نبود، یهودی محمد شود۔ می داده مقدس کتاب اسماعیل

 اعراف/  ،۵-۳: ۹ ،۲-۱: ۳ رومیان ،۲۱-۱۵: ۱۷ پیدایش اسماعیل۔ بذر ،قریش

  ۔۱۵۷-۱۵۸

 قرنتیان ۱ ،۱۶: ۸ اشعیا است۔ مخالف مقدس کتاب اصلی پیام با محمد اصلی پیام (ب

 یوحنا ۱ ،۲۳-۲۲: ۲ یوحنا ۱ ،۹-۸ :۱ غالطیان ،۲۰ و ،۴-۱: ۱۵ و ۳۲-۳۳: ۱۴

  ۔۱۵۷: ۴ نیس/  ۱-۳: ۴

 ۔نکرد تأیید را این دیگر پیامبری هیچ ۔نیست معتبر پیامبر به محمد خودمختاری (ج

  ۔۶ :۶۱ساف ،۱۵۷ :۷ اعراف/  ۱: ۱۳ قُرنتیان ۲ ،۳۶-۳۱: ۵ یُوحنا

 کتاب دو هر در ۔نداشت دیگر پیامبران و عیسی مانند آشکاری معجزات محمد (د

 یُوحنا ۔شود می دیده نبوت از معتبر اثبات یک عنوان به قرآن معجزات و مقدس

  ۔۲۹:۵۰ انعکبوت ،۱۰:۲۰ یونس ،۶:۳۷ انعام/  ۳۱-۳۰: ۲۰ و ۱۴:۱۱

 ،۹: ۹ سموئیل ۱ ۔نداشت را دیگر پیامبران و عیسی مانند نبوی روح محمد (ه

 ،۷۰-۶۹: ۳۸ سقوط ،۱۸۸ :۷ اعراف ،۶:۵۰ انعام/  ۱۹:۱۰ مکاشفه

  ۔۲۸-۲۶: ۷۲ جین

 اضافه آن از بعد نباید دیگری کتاب هیچ و رسید پایان به مکاشفه کتاب با مقدس کتاب (و

  ۔شود

  
  میدهم شهادت کس هر به من زیرا ۔۔۔۔۔ ۲۲:۱۸ مکاشفه

 ، چیزها شود افزوده اینها به کسی اگر شنود، می را کتاب این نبوت سخنان که مردی 
  ۔افزود خواهد او به است شده نوشته کتاب این در که را عواقبی خداوند
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۱۶ 
   

 مقدس کتاب در آمار

      کتاب ۳۹=  عهدعتیق       

  ها نامه      ها واژه    آیات    ها فصل    ها کتاب

۳۹  ۹۲۹      ۲۳،۱۳۸  ۶۰۲،۵۸۲  ۲،۷۲۸،۱۰۰  

      کتاب ۲۷=  جدید عهد      

  ها نامه      ها واژه    آیات    ها فصل    ها کتاب

۲۷  ۲۶۰      ۷،۹۵۷  ۱۸۰،۵۵۲  ۸۳۸،۳۸۰  

  کتاب ۶۶=  مجموع یک عنوان به مقدس کتاب      

  ها نامه      ها واژه    آیات    ها فصل    ها کتاب

۶۶  ۱،۱۸۹      ۳۱،۱۰۱  ۷۸۳،۱۳۷  ۳،۵۶۶،۴۸۰  

      :قرآن با مقایسه در      

  ها نامه      ها واژه    آیات    ها فصل      ها کتاب

۱  ۱۱۴      ۶،۲۳۶  ۷۷،۹۳۴  ۳۲۶،۰۴۸  

 در مجموع یک عنوان به مقدس کتاب با قرآن برای حروف تعداد و کلمه یک که هنگامی 

 این بر (قرآن و انجیل ،زبور توریت، یعنی) در به ملزم مسلمانان که مقدس کتاب از مقایسه،
 اعتقاد آن به مسلمانان که مقدس های کتاب ٪۹۰ از بیش تا سازد می مقدس کتاب باورند،
  ۔دارند

 به مقدس کتاب در استفاده مورد حروف و کلمات برای دقیق شمار که واقعیت این به توجه با 

 توان نمی را مقدس کتاب این که است واضح است، دسترس در قرآن و مقدس کتاب برای راحتی
 شناخته و ثابت اعداد این که است این واقعیت کرد تغییر کرد اصالح نامه شمارش و کلمه بدون
  ۔است نکرده تغییر مقدس کتاب که است واقعیت این گواهی هستند، شده

 --------  
  :است شده گرفته موارد این از اینجا در استفاده مورد آمارهای

 مقدس کتاب مرجع مشروح دایک، ۔۱۹۸۱ مقدس، کتاب لیست کتاب خبازان هیل،
  ۔۱۲۵-۱۲۴ صکیسکوگلُو۔ نذولُوندن، الکریم، قُرآن اطیبارن۔۱۹۸۱ سال است، دایک
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۱۷ 
  

 مقدس کتاب در آمار
 سوره زمانبندی آشنایی

  ۱مکی     ۳۳  المرسالت     ۷۷  ۲مکی  ۵۹  الزمر  ۳۹  ۱مکی  ۵    الفاتحہ  ۱

  ۱مکی  ۸۰ النبا         ۷۸  ۲مکی     ۶۰              غافر  ۴۰  ۴مدنی  ۸۷    البقره  ۲

۳  

                                 عمران آل

  ۱مکی  ۸۱  النازعات     ۷۹  ۲مکی  ۶۱  فُصلت  ۴۱  ۵  مدنی     ۸۹

  ۱مکی      ۲۴  عبس     ۸۰  ۲مکی  ۶۲  الشوری  ۴۲  ۶مدنی  ۹۲    النسا  ۴

  ۱مکی        ۷  کویرالت     ۸۱  ۲مکی  ۶۳  الزحُرف  ۴۳  ۶مدنی  ۱۱۲          المائده  ۵

  ۱مکی       ۸۲  النفطار    ۸۲  ۲مکی  ۶۴  الدحان  ۴۴  ۳مکی  ۵۵    االنعام  ۶

  ۱مکی        ۸۶                                     المطففین   ۸۳  ۲مکی  ۶۵  الجاشیہ  ۴۵  ۳مکی  ۳۹    االعراف  ۷

  ۱مکی       ۸۳  النشقاق    ۸۴  ۲مکی  ۶۶  االحقاف           ۴۶  ۴مدنی  ۸۸  النفال  ۸

  ۱مکی  ۲۷  البُروج    ۸۵  ۴مدنی               ۹۵                                محمد             ۴۷  ۷مدنی  ۱۱۳     التوبہ  ۹

  ۱مکی       ۳۶  الطاارق   ۸۶  ۶مدنی  ۱۱۱  الفتح           ۴۸  ۳مکی  ۵۱    یونس  ۱۰

  ۱مکی        ۸  االعلی   ۸۷  ۷مدنی  ۱۰۶                     الحجرات  ۴۹  ۳مکی  ۵۲    هود  ۱۱

  ۱مکی      ۶۸   الغاشیہ   ۸۸  ۱مکی  ۳۴  ْ ق  ۵۰  ۳مکی  ۵۳    یوسف  ۱۲

  ۱مکی       ۱۰  الفجر    ۸۹  ۱مکی  ۶۷  الزاریات              ۵۱  ۳مکی  ۹۶    الراعد  ۱۳

  ۱مکی  ۳۵  البلد    ۹۰  ۱مکی  ۷۶  الطُور             ۵۲  ۳مکی  ۷۲                           ابراهیم  ۱۴

  ۱مکی  ۲۶  الشمس   ۹۱  ۱مکی  ۲۳  النجم              ۵۳  ۳مکی  ۵۴    الحجر  ۱۵

  ۱مکی       ۹  اللیل   ۹۲  ۱مکی  ۳۷  القمر             ۵۴  ۳مکی  ۷۰    النحل  ۱۶

  ۱مکی  ۱۱  الضعی    ۹۳  ۱مکی       ۹۷                        الرحمان               ۵۵  ۱مکی  ۵۰    االسرا  ۱۷

  ۱مکی      ۱۲  الشرح  ۹۴  ۱مکی  ۴۶  الواقعہ                ۵۶  ۱مکی  ۶۹    الکهف  ۱۸

  ۱مکی     ۲۸  التین   ۹۵  ۶مدنی  ۹۴  الحدید                 ۵۷  ۱مکی  ۴۴            مریم  ۱۹

  ۱مکی       ۱  العلق   ۹۶    ۵مدنی               ۱۰۵                     المجادلہ                 ۵۸  ۱مکی  ۴۵    طہ  ۲۰

  ۱مکی    ۲۵  القدر    ۹۷  ۵ مدنی  ۱۰۱  الحشر                  ۵۹  ۱مکی  ۷۳    االنبیا  ۲۱

  ۱مکی   ۱۰۰                                            البینہ ۹۸ ،  ۶مدنی                    ۹۱                     الممتحنۃ                 ۶۰  ۳مکی  ۱۰۳            الحج  ۲۲

  ۱مکی    ۹۳  الزلزله   ۹۹  ۴-مدنی               ۱۰۹  الصف                  ۶۱  ۳مکی  ۷۴                       المومنون  ۲۳

  ۱مکی     ۱۴  العادیات   ۱۰۰  ۴مدنی                ۱۱۰  الجمعۃ                   ۶۲  ۶مدنی  ۱۰۲    الُنور  ۲۴

  ۱مکی  ۳۰  القارعہ   ۱۰۱  ۶مدنی              ۱۰۴                                          المنافقون                ۶۳  ۳مکی  ۴۲    الفُرقان  ۲۵

  ۳مکی  ۴۷    الشُعرا  ۲۶

۶۴                                                                                                                

  ۱مکی      ۱۶  التکاثر  ۱۰۲  ۴مدنی             ۱۰۸

  ۱مکی     ۱۳  العصر   ۱۰۳  ۶مدنی                      ۹۹  الطالق                     ۶۵  ۳مکی  ۴۸    النحل  ۲۷

  ۱مکی    ۳۲  همزهال   ۱۰۴  ۷مدنی                   ۱۰۷  التحریم                   ۶۶  ۳مکی  ۴۹    القصص  ۲۸

  ۱مکی     ۱۹  الصیل   ۱۰۵  ۱مکی  ۷۷  الملک  ۶۷  ۲مکی  ۸۵  العنکُبوت  ۲۹

  ۱مکی    ۲۹  قُریش    ۱۰۶  ۱مکی  ۲  القلمہ                ۶۸  ۲مکی  ۸۴    الُروم  ۳۰

  ۱مکی    ۱۷  الماعون    ۱۰۷  ۱مکی  ۷۸   الحقۃ                   ۶۹  ۲مکی  ۵۷  لقمان  ۳۱

  ۱مکی    ۱۵  الکوثر    ۱۰۸  ۱مکی  ۷۹  المعارج                ۷۰  ۲مکی  ۷۵    السجدۃ  ۳۲

  ۱مکی    ۱۸  الکافرون    ۱۰۹  ۱مکی  ۷۱  نُوح                   ۷۱  ۶مدنی  ۹۰    االحزاب  ۳۳

  ۷مدنی ۱۱۴  نصرال      ۱۱۰  ۱مکی  ۴۰  الحجن              ۷۲  ۲مکی  ۵۸   ' سبا  ۳۴

  ۱مکی     ۶  المسد     ۱۱۱  ۱مکی                    ۳                              المزمل          ۷۳  ۲مکی  ۴۳    فاطر  ۳۵

  ۱مکی   ۲۲  االخالص   ۱۱۲  ۱مکی                     ۴                                     المدثر   ۷۴  ۲مکی  ۴۱    یاسین  ۳۶

  ۱مکی   ۲۰  الفلق    ۱۱۳  ۱مکی                       ۳۱                                الصیامہ   ۷۵  ۲مکی  ۵۶    الصافات  ۳۷

  ۱مکی    ۲۱  الناس    ۱۱۴  ۱مکی  ۹۸  النسان     ۷۶  ۲مکی  ۳۸   ص  ۳۸
---------------  

  (۱۲۵-۱۲۴ ۔صص ، کیسکوگلُو نذولُوندن، الکریم، قُرآن اطیبارن)
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۱۸ 
   

 مقدس کتاب بخش الهام
  
 او به روحانی، یا پیامبر عنوان به را خود کند فکر کسی اگر ۔۔۔۔۔ ۳۸-۳۷: ۱۴ قرنتیان     ۱

 اگر اما است خداوند فرمان کنم تصدیق ، نویسم می شما به من که را چیزهایی که دهید اجازه
  ۔باشیم نادان بیایید باشد، نادان کسی

  شود، می معلوم شما به من اما ۔۔۔۔۔ ۱۲-۱۱ :۱ غالطیان
  

 مرد از را آن نه من برای ۔نیست مرد از پس شود می موعظه من توسط که انجیل برادران،

  ۔است مسیح عیسی نزول توسط اما داده، آموزش آن به من نه دریافت،

  
 دارید، اطمینان و اید آموخته شما که چیزهایی در را تو اما ۔۔۔۔۔ ۱۸-۱۴: ۳ تاؤستیمو     ۲

 توانند می که اید، شناخته را مقدس مقدس شما فرزند از و اید، آموخته را آنها که آنها از دانستن

 مقدس کتاب از گرفته الهام های نوشته تمام ۔کنند توجیه مسیح عیسی در ایمان طریق از را شما

 است، سودمند عدالت در آموزش برای اصالح، برای بازجویی، برای دکترین، برای ، خداوند است

  ۔است شده مبله خوب کارهای همه برای کامل طور به کامل، خداوند مرد که

  
 تفسیر هر مقدس کتاب نبوت نه که است بار اولین این دانستن ۔۔۔۔۔ ۲۱-۲۰: ۱ پطرس     ۲

 عنوان به آمد خدا مقدس مردان اما انسان، خواست با زمان هر در نبوت زیرا ۔است خصوصی

  ۔ کرد مکان نقل القدس روح توسط آنها

  
  مسیح عیسی ُمکاشفہ ۔۔۔۔۔ ۳-۱: ۱ ُمکاشفہ

  
 را آن و فرستاد او و ۔دهد نشان برود، زودی به باید که آنچه به را خود بندگان تا داد او به خداوند که

 او که چیزهایی همه از و مسیح عیسی شهادت و خدا، کالم شاهد که ،یُوحنا خود بنده به را خود فرشته

 نگه و پیشگویی، این کلمات شنوند می که کسانی و دارد خواندن که است خوشبخت ۔داد نشان دیدم، را

  است دست در زمان برای شده؛ نوشته آن در که چیزهایی آن داشتن
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۱۹ 
 

 مقدس کتاب بخش الهام
  

 و سال ۱۶۰۰ دوره طول در نویسنده ۴۰ حدود توسط مقدس کتاب       .1

  ۔است شده نوشته جهان مختلف نقاط در مردم مختلف انواع توسط

 در عزرا و دانیل از بخشی عبری،  بود شده نوشته ابتدا در عتیق عهد .2
  است۔ شده نوشته یونانی در جدید عهد است؛ شده نوشته عربی

 و هماهنگی اما است، برانگیز بحث موضوعات از نفر صدها شامل آن موضوع    .3

 تواند می تنها مقدس کتاب از بخشی هر که طوری به دارد وجود آن در همبستگی

  ۔شود داده توضیح کل با رابطه در
 ضد و نوع تاریخی، دنباله با را آن ۔است مطلق آن تکمیل در مقدس کتاب پیام تداوم       .4

 زمین هرگز که فرد ترین کامل احیا و تحقق ارائه، بینی، پیش و آن، تحقق و نبوت نوع،

 تداوم این کمال حال این با ۔شود می متصل است، آبی آسمان جالل و شکوه و رفته راه

 برای یابد؛ می ادامه شود، می تحمل قابل غیر مانع مانع انسان به که آنچه برابر در

 نویسنده چهل از بیش توسط که است کتاب شش و شصت از ای مجموعه مقدس کتاب

 دانشمندان، دولتمردان، پزشکان، ماهیگیران، فیلسوفان، دهقانان، پادشاهان، - مختلف

 بدون و کردند می زندگی مختلف کشورهای در را خود زندگی که - دهقانان و شاعران

 سال صد شانزده از کمتر در دوره یک از بیش و یکدیگر، با توافق یا تجربه کنفرانس

 مجموعه طبیعی، طور به مقدس کتاب تداوم، برای موانع این سبب به ۔است بشر تاریخ

 حال به تا جهان که است انسانی نظرات از متناقض و ناسازگار معنی، بی ناهمگونی،

 گزارش یک یعنی است، شده طراحی که است چیزی آن فقط برعکس، اما ۔است دیده

 مقدس کتاب ۔انسان با خدا معامله تاریخ کل از منظم و هماهنگ وقفه، بدون همگن،

  ۔کند نوشتن تواند می یا بتواند، اگر بنویسد تواند می مرد یک که نیست کتابی چنین

  
--------  

  ۲۹ ۔ص ،۱ جلد ،الہیات سسٹیمیٹک،چافر
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۲۰ 
   

 خداست کالم
 تغییر قابل غیر و ابدی
 مقدس کتاب طبق بر

  
  ۔نسل همه به را خود قلب افکار ، همیشه برای ایستاده خداوند مشاوره ۔۔۔۔۔ ۱۱: ۳۳ مزمور

  
 همیشه و همیشه برای همیشه آنها هستم مطمئن او فرامین همه ۔۔۔۔۔ ۸-۷: ۱۱۱ مزمور
  ۔ اند ایستاده

  
 را آنها که اید کرده قدردانی آنها از من ، شما شهادت مورد در ۔۔۔۔۔ ۱۵۲: ۱۱۹ مزمور
  ۔همیشه برای اید کرده تاسیس

  
 احکام شما صالحان از یک هر و شروع از است درست تو حرف ۔۔۔۔۔ ۱۶۰: ۱۱۹ مزمور
  ۔باقی همیشه برای

  
 و، ؛ ام داده فرمان شما به من که چیزهایی همه مشاهده به را آنها آموزش ۔۔۔۔۔ ۲۸:۲۰ متی
  ۔ سن پایان تا حتی هستم، شما با همیشه من
 

  ۔ روند نمی بین از من کلمات اما گذشت باید زمین و بهشت ۔۔۔۔۔ ۲۱:۳۳ لوقا
  

 شمشیر هر از تر واضح و قدرتمند و زندگی خداست کالم برای ۔۔۔۔۔ ۱۳-۱۲: ۴ عبرانیان
  ۔لبه دو

  
  ۔ همیشه برای و امروز و دیروز همان مسیح عیسی ۔۔۔۔۔ ۸: ۱۳ عبرانیان

  
 که خدا کالم توسط فاسد، از اما فساد، دانه از نه دوباره، تولد ۔۲۳ ۔۔۔۔۔ ۲۵-۲۳: ۱ پطرس     ۱

  ۔ شود می ماندگار ابد تا خداوند کلمه اما۔۲۵ ۔۔۔ همیشه برای نمیماند باقی و زنده
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۲۱ 
 

 خداست کالم
 تغییر قابل غیر و ابدی

  

  قرآن به توجه با
  

 می که ،یُوحنا آن نام که پسر یک پیام کند می خوشحال را شما خداوند ۔۔۔۔۔ ۳:۳۹ المیران
  ۔عادل پیامبر برق، و زرق پر و شاهزاده ، خدا از کلمه یک تایید برای آید
  

 را" عیسی" تا شد فرستاده پیامبر یک عنوان به یُوحنا ۔عربی به "کالیموهلل""=  کلمه :توجه
  ۔است خداوند سوی از تغییر قابل غیر و ابدی" کلمه" که کند، تایید

  

 عیسی مسیح، آن نام ، او از کلمه یک پیام است خوشحال خدا ۔۴۵ ۔۔۔۔۔ ۵۵ و ۳:۴۵ المیران

 که کسانی تنظیم ۔۔۔هستم من: گفت عیسی به خداوند ۔۵۵ ۔۔۔ شود نزدیک خدا نزد که کسی ۔۔۔ است
  ۔قیامت روز تا کافر که کسانی از باالتر را شما

  ۔عربی به "کالیموهلل" "= کلمه:  توجه
  

 روح و مری به را او که او کالم و خدا پیامبر بود تنها مری پسر مسیح ۔۔۔۔۔ ۱۷۱: ۴ الناس
  ۔فرستاد او

  

  ۔عربی به "کالیموهلل" "= کلمه :توجه
  

  ۔۔۔ داریم ما که ، کتاب مادر این است شده نوشته آن در حقیقتا ۔۔۔۔۔ ۴ :۴۳الزحروف
  

 از که بهشت در است شده حفظ اصلی قرص (لحوی محفوظ)  "کتاب مادر: "  توجه

: ۴۳ زهروف برای پاورقی") ۔اند شده مشتق است آمده پیامبران به ها کتاب همه آن

  ۔۴۸۸ ص ناصریات المی" ، کریم قرآن در ۴

 

 یک در را آن اما خود، اشخاص یا و زمین، در تواند نمي بالیي هیچ ۔۔۔۔۔ ۵۷:۲۲ هادي
  ۔است آسان خدا برای این ۔دارد وجود به را آن ما از قبل ثبت کتاب

  

  ۸۵:۲۲ ازمحفوظ، لوح " =کتاب" :توجه
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 وجود خود زمان در که پذیرفت را مقدس محمد قرآن، طبق
 خدا کالم عنوان به داشت

  
 شده آشکار ما برای که آنچه و خدا داریم اعتقاد ما (:مسلمانان) بگو ۔۔۔۔۔ ۱۳۶ :۲ البقره
 و موسی به است؛ شده آشکار قبایل و یعقوب اسحاق، اسماعیل، ابراهیم، به که آنچه و است
  ۔پروردگارشان بیُوحنا از پیامبران( دیگر) و عیسی

  
 از قبل چه آن تایید حقیقت، با مقدس کتاب( محمد) است رسانده شما به را او ۳: ۳ عمران آل

  ۔ کرد روشن را انجیل و تورات که همانطور حتی ، شد آشکار آن

  
  ۔ دارید باور مقدس کتاب همه به شما ۔۔۔۔۔ ۱۱۹: ۳ عمران آل
  

 را او که مقدس کتاب و او رسول و خدا کنید باور !آوردید ایمان که شما ۔۔۔۔۔ ۱۳۶: ۴ النسا
  ۔ داد نشان تو به تو از پیش که کالمی داد نشان او و رسول به

  
 انجیل او به ما و شد آشکار او از پیش آنچه تایید مری پسر عیسی فرستادیم ۵:۴۶ الزحروف

 هدایت بود، تورات در آن از پیش آنچه مطابق که است نور و هدایت آن در که است شده داده

  ۔ متعال خداوند اطاعت و

  
 که زمانی تا( واقعی هدایت از) چیز هیچ شما! مقدس کتاب مردم ای: "بگو ۵:۶۸ المائده

 نشان شما به را خود پروردگار بیُوحنا از بود که آنچه و انجیل و تورات نکنید مشاهده

 "  ۔داد

  
  ۔قرآن و انجیل و تورات در خداوند به اتصال وعده است این ۔۔۔۔۔ ۱۱۱ :۹التوبہ

  
 ما داود به و دیگران؛ از باالتر دادیم ترجیح را پیامبران از برخی ما و ۱۷:۵۵ االسرا

  ۔ دادیم را مزامیر
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 وجود خود زمان در که پذیرفت را مقدس محمد قرآن، طبق
 خدا کالم عنوان به داشت

  
 و ما خدای ؛ داد نشان شما به داریم اعتقاد بودیم که آنچه به ما :بگو ۔۔۔۔۔ ۲۹:۴۶ العنکبُوت

  ۔است یکی شما خدای
  

 آن دریافت مورد در شما بودن بنابراین ؛ کتاب دادیم موسی به راستی به ما ۔۔۔۔۔ ۳۲:۲۳ السجده
  ۔کرد راهنمایی ایسرائیل کودکان برای را آن ما و ترسید نمی
 

 گفت به قبال نه که شما است نشده گفته آن به چیز هیچ پیامبر، ای ۔۔۔۔۔ ۴۱:۴۳ فُصلت
  ۔ شما از قبل پیامبران

  
 به را خود و ،(واقعی ایمان به) فراخواند را آنها( محمد او) بنابراین، ۔۔۔۔۔ ۴۲:۱۵ الشوری
 می اما نکنید، پیروی آنها عواطف از و دارید نگه خود بسوی اید، داده فرمان که اندازه همان
  ۔۔۔ است فرستاده خدا دارم اعتقاد کتابی هر به من: " گویند

  
: ساعت از ای نشانه( بود خواهد عیسی ورودی دومین) و ۔۔۔۔۔ ۶۳ ،۴۳:۶۱ الزحروف
 است راست راه این ۔ کنید دنبال مرا و ندارید آن مورد در تردیدی و شک هیچ دهید انجام بنابراین،

  ۔ کنید اطاعت من از و بترسید خدا از ۔۔۔ گفت او روشن اظهارات آمد عیسی که هنگامی و ۔۔۔

  
 و ؛ رحمت و راهنمای عنوان به موسی از کتاب است آمده آن از قبل اما ۔۔۔۔۔ ۴۶:۱۲االحقاف

 و متخلف دهندگان هشدار تا کند تأیید عربی زبان در را آن تا است شده داده نشان کتاب این
  ۔دهند می انجام خوبی به که باشد کسانی برای خوبی خبر

  
 پسر ، عیسی ما و کنید دنبال خود قدمهای در به را ما رسوالن ما سپس ۔۔۔۔۔ ۵۷:۲۷الحدید
 بودند، او دنبال به که کسانی قلب در و دادیم او به را انجیل و رساندیم پیروی به را مریم
  ۔ دادیم قرار رحمت و محبت
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 مقدس کتاب طبق بر "لغو" مشکل
  

 می رد لبم از که را چیزهایی من نه داد نخواهم شکست را خود عهد من ۔۔۔۔۔ ۳۴: ۸۹ مزمور
  دهم می تغییر شوند
  

 او ۔است زمین تمام در قضاوت خود ماست؛ خدای خداوند، او ۔۔۔۔۔ ۱۰-۷: ۱۰۵ مزمور
 دستور مختلف های نسل به او که ای کلمه آن ، است آورده یاد به همیشه برای را خود عهد
  ۔ ابدی پیمان یک ۔۔۔ بود داده

  
  ۔دهید تغییر را من هستم، خداوند من برای ۔۔۔۔۔ ۶: ۳ یکماال
  

 آیم نمی من ؛ پیامبران یا و قانون کردن نابود ام آمده من که نکنید فکر ۔۔۔۔۔ ۱۸-۱۷: ۵ متی
 و بهشت که زمانی تا گویم می شما به من راستی برای ۔آن تحقق برای اما شود، نابود تا

 که زمانی تا کند نمی عبور قانون از وجه هیچ به عالمت نفر دو یا یک کنند، می عبور زمین
  ۔شود تمام

  
 قانون عالمت یک از تصویب، برای است تر آسان زمین و آسمان برای ۔۔۔۔۔ ۱۶:۱۷ لوقا
  ۔ شکست به
  

 با آید، می نور پدر از و است باال از هدیه کامل هر و خوب هدیه هر ۔۔۔۔۔ ۱:۱۷ یعقوب
  ۔ تبدیل سایه نه و ندارد تغییری هیچ که کسی

  
 انجام را عتیق عهد های پیشگویی که جدیدی عهد به فقط مقدس کتاب در لغو قانون:  توجه

 ۷:۱۸ عبرانیان ؛۳۴-۳۱: ۳۱ ارمیا) ۔کند می جایگزین و تکمیل را آنها نتیجه در و دهد می

 ۲ ؛۲:۱۴  کولسیان ؛۱۰-۹: ۱۰ عبرانیان ؛۲۶-۱۴: ۹ عبرانیان ؛۸:۱۳ عبرانیان ؛۲۲ و

 ،۶:۱۵ غالطیان ،۱۸ و ،۶ ،۱ :۵ غالطیان ،۱۱-۸ :۴ غالطیان ،۱۱-۹ و ۶-۴: ۳ قرنتیان

  ۔(۱۵-۱۴: ۲ افسسیان
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۲۵ 
 

 قرآن به توجه با "لغو" مشکل
  

 با را آن ما ، کرده فراموش را آن دلیل یا کنیم رد را آیه هر اگر ۔۔۔۔۔ ۱۰۶: ۲ البقره
  ۔آن مشابه یا بهتر جایگزینی

 
  

 مادر او با و بود خواهد او کند می تایید یا کند می پاک را چیزی هر خدا ۔۔۔۔۔ ۱۳:۳۹ الراعد
  ۔است کتاب
 

  

 - است ُمکاشفہ از دیگری جای کنیم می مبادله کنیم می ُمکاشفہ ما وقتی ۔۔۔۔۔ ۱۰۱: ۱۶ ناهل

 در ۔"هستید مظنون یک شما: "گویند می آنها داند؛ می فهمد، می او که را چیز بهترین خداوند و
  ۔ندارند دانش آنها اکثر واقع،
 

  

 را رسانیدیم شما به که را آنچه مطمئنا توانستیم می بخواهیم ما اگر و ۔۔۔۔۔ ۱۷:۸۶ ایسا
  ۔ بردارید

 
 

 در قرآن آیات به فقط معمول طور به"( mensuh" یا "nesih)" اسالم در لغو قانون :توجه
 می حذف قرآن از که آیاتی مورد در توافقی هیچ مسلمان، علمای بین در حال، این با ۔خود درون
 به بعد های آیه اما است، استوار سارا تخمینی تاریخی قدمت پایه بر تقریبا این اما ندارد، وجود شود
 قرآن سوره نوشتن برای ساله ۲۳ دوره زمانبندی جدول ۔است شده نوشته قبال که هایی آیه لغو

 : شود تقسیم دوره ۷ به است ممکن
 

 ۶۰ = مکہ در  ها سال پنجم≤ اؤل ۱ ۔ مکی
 سورۃ

 ۱۷ = مکہ  در  ها سال دہم≤ ششم ۲ ۔ مکی
 سورۃ

 ۱۵= مدینہ  در  ها سال سیزدہم≤یازدہم ۳ ۔ مکی
 سورۃ

 ۶ = مدینہ  در  ها سال دوئم ≤ اؤل ۴ ۔ مدنی
 سورۃ

 ۳ = مدینہ  در  ها سال چہارم≤ سوئم  ۵ ۔ مدنی
 سورۃ

 ۹ = مدینہ  در  ها سال ہشتم ≤ پنجم ۶ ۔ مدنی
 سورۃ

 ۴ = مدینہ  در  ها سال دہم≤ نہم  ۷ ۔ مدنی
 سورۃ

 

----------  

  ۔۱۲۵-۱۲۴ ص ، کرمکیسکوگلُو نذولُوندن، الکریم، قُرآن اطیبارن
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۲۶ 
 

 تا کنند می استفاده آن از مسلمانان که هایی آیه از یک هیچ

 نسخ اصلی متن به است، کرده تغییر مقدس کتاب که کنند ادعا

 دارد اشاره مقدس کتاب خطی
  

 الف
 به که امیدوارید شما پس دهید انجام ،(مؤمنان شرکت O) حاضر حال در ۔۔۔۔۔ ۲:۷۵ البقره 

 آگاهانه را آن و اند شنیده را خدا کلمه قبال آنها از بعضی که زمانی باشند، داشته اعتقاد شما
  ؟ اند کرده درک را آن معنای پس اند، برده بین از
  

 ب
 که ، کنید تحریف خود زبان با را مقدس کتاب دارد وجود آنها از حزبی و ۔۔۔۔۔ ۳:۷۸ عمران آل 

 مقدس کتاب از که حالی در است، مقدس کتاب از گویند می که آنچه که کنید فکر است ممکن

 مورد در دروغ و نیست، خدا از که هنگامی ،"خداوند از است این: " گویند می آنها و ۔نیست
  ۔ است دروغ خداوند آگاهانه

 

 ج
 می و خود متن از را کلمات دادن تغییر هستند یهودی که کسانی از برخی ۔۔۔۔۔ ۴:۴۶ النسا
 به " و بشنوید؛ شنود نمی که کسی عنوان به را شما گرفتن؛ نادیده و شنویم می ما: " گویند

  دین تحمل کند می تحریف را زبانشان و زبان ، " کن گوش ما
  

 د
 آنها ۔کردیم سخت را قلبشان و کردیم لعنت را آنها ما عهد، آنها شکستن خاطر به و ۔۔۔۔۔ ۵:۱۳ المائده 

  ۔ کنید فراموش شود می یادآوری آنها با که را آن از بخشی و دهند می تغییر خود چارچوب از را کلمات
  

 ر
 می ایمان بی با رقابت در یکدیگر با که کسانی با نترس !پیامبر و" ۔۔۔۔۔ ۵:۴۱ المائده
 آنها های قلب اما ،" آوریم می ایمان ما: " گویند می خود دهان با که آنهایی مانند جنگند،
 کسی چه دیگران طرف از شنوندگان دروغ، خاطر به شنوندگان: یهودیان از و ندارند، باور
 را آن شود، داده شما به این اگر: " گفت و زمینه از دهد می تغییر را کلمات آید، نمی شما به

 !" باشید مراقب پس نشود، داده شما به این اگر اما کنید، دریافت
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۲۷ 
 

 تا کنند می استفاده آن از مسلمانان که هایی آیه از یک هیچ

 نسخ اصلی متن به است، کرده تغییر مقدس کتاب که کنند ادعا

 دارد اشاره مقدس کتاب خطی
 

 س
:  گوید می را آن واقعی معیار خداوند کنند نمی گیری اندازه را قدرت آنها و ۔۔۔۔۔ ۶:۹۱ االنعام

 که کیست(: "گویند می چنین که یهودیانی) بگو" ۔است نکرده نگاشت انسان به را چیز هیچ خدا"
 نشان که هایی چاشنی اید، آورده را آن شما که بشر، برای هدایت و نور آورد، موسی که را کتابی
 و دانستید نمی را آن خودتان که است شده داده آموزش شما به و اید شده پنهان بسیار اما دهید، می

 هایشان بازی در شدن غرق به را آنها سپس" خدا: "بگو ؟(دانید می) شناختید نمی را خود پدران
  ۔بگذارید

 

 ص
 بود، شده گفته آنها برای که را ای کلمه بودن اشتباه از که کسانی اما ۔۔۔۔۔ ۱۶۲ :۷ اعراف
  ۔گذاشتند زمین بر خود خشم سوی به شدن غرق از را ما و داد تغییر

  

 ط
 آنها نوشتن، یا خواندن به تواند می که( ص) پیامبر از رسول دنبال به که کسانی ۔۔۔۔۔ ۱۵۷: ۷ اعراف 

  ۔۔۔ هستند آنها با که توصیف انجیل و تورات در را آنها کردن پیدا
  

 ع
 خدا پیامبر من اسرائیل؛ فرزندان ای»: گفت که مریم، پسر عیسی، یاد به و ۔۔۔۔۔ ۷-۶: ۶۱ صف 

 خوبی پیام و کرد تایید بود، شده آشکار( موسی کتابهای) تورات در من از پیش که را آنچه و هستم،
 اثباتهای با او که هنگامی حال این با ۱ ۔ است احمد او نام است آمده من از پس که رسوالنی از

 مردی از ستمکارتر کسی چه و" ۔است جادویی صرفا این: "گویند می است، آمده آنها به روشن
 را ستمكاران خداوند ۔گوید می دروغ آید، می اسالم به وقتی هللا، مورد در خداوند مورد در که است

  ۔كند نمی هدایت
-----------  

  

  ۵۵۱ ۔ص ناصریات، المی ،" کریم قرآن("  اوست های نام از یکی احمد) محمد: " پاورقی ۱
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۲۸ 
 

 کند تغییر تواند نمی خدا کلمه "مقدس کتاب" به توجه با
 

 (تورات) پنطیکا
 تو از پس تو بندهای و تو و من بین عهد من ساخت خواهم من ۔ ۷ ۔۔۔۔۔ ۱۹ و ۷: ۱۷ پیدایش

 و ۔۱۹ ۔۔۔ تو از پس تو فرزندان به و تو به خدایی برای ، دائمی عهد برای آنها های نسل در
 من و بنامید، اسحاق را او نام و واقع؛ در برد خواهد پسر را تو شما، همسر سارا، گفت، خدا
  ۔ ساخت خواهم او از پس فرزندش با و مسیح عهد برای او با را خود عهد

  
 و عهد با که خداست، او شما، خدای خداوند، ای که بنابراین، بنابراین، ۔۔۔۔ ۹: ۷ تثنیه

  ۔ کنند می حفظ نسل هزاران به را خود دستورات و هستند او عاشق که کسانی با رحمت

  
 به متعلق شود می آشکار که آنچه اما ما؛ خدای خداوندا به متعلق مخفی چیزهای ۔۔۔۔۔ ۲۹:۲۹ تثنیه
  ۔دهیم انجام را قانون این کلمات تمام توانیم می ما که ، است همیشه برای ما فرزندان و ما

  
 (کیتهوبیم)  مزامیر

 ۳۴ نکن حفظ را من دستورات و شکستند، را من مقررات اگر ۳۱ ۔۔۔۔۔ ۳۴-۳۱: ۸۹ مزامیر
  ۔دهد نمی تغییر شده برداشته لبم از که را چیزی و نخورده شکست من پیمان

  
 تو صالح دستورات از یک هر و شروع، از است درست تو حرف ۔۔۔۔۔ ۱۶۰: ۱۱۹ مزمور
  ۔ است ماندگار همیشه برای

  
 ۔ آسمان در فصل و حل توست ی کلمه خداوند، همیشه برای ۔۔۔۔۔ ۹۰-۸۹: ۱۱۹ مزمور

  ۔ است مختلف نسلهای به شما وفاداری
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۲۹ 
 

 کند تغییر تواند نمی خدا کلمه "مقدس کتاب" به توجه با
 
 (انبیا) پیامبران

  

 همیشه برای ایسرائیل، خود، قوم خودت به کردی تایید تو زیرا ۲۵- ۲۴ :۷ سموئیل ۲

 کلمه خدای، خداوند، ای اکنون، و ۔آنهاست خود خدای خداوند، تو، و ۔ است قوم یک تو برای

 و ، همیشه برای ایجاد را آن اش، خانه مورد در و تو، بنده مورد در صحبت دادی تو که ای

  ۔ گفت تو هست عنوان به انجام
  

 باقی همیشه برای ما خداوند کلمه اما شود، می محو گل شود، می خیس چمن ۔۔۔۔۔ ۸: ۴۰ اشعیا
  ۔ ماند خواهد

  

 نمی را آن من؛ دهان از چهارم رود می که است این من حرف بنابراین ۔۔۔۔۔ ۱۱: ۵۵ اشعیا
 و ، لطفا انجام من که که باید را آن اما است، ساقط اعتبار درجه از من بازگشت نزد خواهد

  ۔شود می ارسال آن من بکجا چیزی در رستگار را آن

  
 (انجیل) جدید عهد

 از وجه هیچ به عالمت یک یا پیمانه و عهد یکی گذشت، زمین و آسمان تا ۔۔۔۔۔ ۵:۱۸ متی
  ۔شود تمام اینکه تا ، گذشت نباید قانون

  

  ۔ زایل نباید من کلمات اما است، دور گذشت باید زمین و بهشت ۔۔۔۔۔ ۲۴:۳۵ متی
  

 زنده که خدا کالم توسط ، فاسد از اما فساد، دانه از نه دوباره، تولد ۔۲۳ ۔۔۔۔۔ ۲۵-۲۳: ۱ پطرس ۱

  ۔ شود می ماندگار ابد تا خداوند کلمه اما۔۲۵    ۔۔۔ همیشه برای نمیماند باقی و
  

 برای ابدی انجیل داشتن آسمان، در دیدم را پرواز فرشته یک دیگر من و ۔۔۔۔۔ ۶: ۱۴ مکاشفه
  ۔۔۔ کنند می زندگی زمین در که کسانی با گفتن سخن
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۳۰ 
 

 تغییر تواند نمی خداوند کلمه ،"قرآن" به توجه با

 کند
 

  ۔ خدا تصمیمات دارد وجود تغییر برای چیز هیچ ۔۔۔۔۔ ۶:۳۴ انعام
  

 که نیست چیزی عدالت و حقیقت در پروردگار شماست کالم کلمه کامل ۔۔۔۔۔ ۱۱۵: ۶ انعام
  ۔ دهد تغییر را او کلمات بتواند

  

  ۔ خدا کلمات ندارد وجود آن در تغییری هیچ ۔۔۔۔۔ ۱۰:۶۴ یونس
  

 خود رسوالن به را خود وعده بود خواهد خداوند که نکن فکر هرگز ۔۔۔۔۔ ۱۴:۴۷ ابراهیم
  ۔است تقاضا به قادر توانا، خدا مسلما ۔ دهد شکست
  

 ما های راه در و فرستادیم پیش را ما رسوالن با راه( بود ما مثل) ۔۔۔۔۔ ۱۷:۷۷ االسرا
  ۔ یافت نخواهید تغییری
  

  ۔ دهد تغییر را او کلمات تواند نمی کس هیچ ۔۔۔۔۔ ۱۸:۲۷ الکهف
  

 آنچه خالف خدا اما ۔۔۔ وعده کرد نخواهد نابود را او هرگز خداوند ۔۔۔۔۔ ۵۲ ،۲۲:۴۷ حجال

  ۔است دانا و دانا خدا و میسازد( صحیح)  را او( آیات) خداوند پس است شیطان
  

 شما ؛ قدیمی فوت که کسانی مورد بود آن در خداوند که بود راهی این ۔۔۔۔۔ ۳۳:۶۲ االحزاب
  ۔ پیدا تغییر هر خدا راه برای

  

 خداوند درمان برای راهی یا و ، جایگزین هر درمان کنید نمی پیدا خدا راه برای شما ۔۔۔۔۔ ۳۵:۴۳ فتح
  ۔ کرد خواهید پیدا قدرت تغییر برای

  

 با را او مطمئنا ما ، ما مورد در ما سخنان کرد اختراع کذب او اگر و ۔۔۔۔۔ ۴۷-۴۴: ۶۹ الحاقۃ
 را ما تواند می شما از یک هیچ و ، کرد قطع را خود زندگی شریان سپس و بود گرفته راست دست
  ۔است داشته نگه را او از
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۳۱ 
 

 تغییر تواند نمی خداوند کلمه ،"قرآن" به توجه با

 کند

  
  ۔ کنیم می حفظ را آن ما و یادآوری است شده فرستاده شک، بدون ما ۔۔۔۔۔ ۹ :۱۵ الحجر

  
 مردانی جز ،(محمد ای) تو ایم فرستاده آن از پیش ما پیامبران ۔۔۔۔۔ ۱۶:۴۳ النحل
  ۔ بپرسید یادآوری مردم از دانید نمی شما اگر ۔ کردیم آشکار آنها به ما که نبودی

  
 مردان تنها که فرستادیم رسوالن ،(همچنین) شما از قبل ۔۔۔۔۔ ۱۰۵ و ۴۸ ،۷ :۲۱ االنبیا
 بخواهید که کسانی دانند، نمی را این شما اگر ۔بودیم داده ُمکاشفہ آنها به ما و بودند،

 ۱ یادآوری و نور و( غلط و درست یا و) را فرقان هارون و موسی به ما ۔۔۔ ۱ یادآوری

 کتاب) زبیر در ۱ یادآوری از پس راستی به و ۔۔۔ کرده پیشه تقوا که کسانی برای
 عهد" )اند برده ارث به را زمین باید من عادل های برده: " است شده نوشته( مقدس
  (۲۹: ۳۷ مزمور

  
 کرد وادار را اسرائیل فرزندان و هدایت دادیم موسی به ما و ۔۔۔۔۔ ۵۴-۵۳: ۴۰ غافر
  ۔۔۔ درک مردان برای یادآوری و راهنمای ۔ برساند ارث به را مقدس کتاب تا

  
 در شما و است گرفته قرار پیگیری مورد گذشته در دارد که خداست راه این ۔۔۔۔۔ ۴۸:۲۳ فتح
  ۔ یافت نخواهید تغییری هیچ خدا راه

  
  کند تغییر تواند نمی من کلمه ۔۔۔۔۔ ۵۰:۲۹ ق
  

--------  
 پاورقی) ۔است تورات به اشاره برای معموال افتد می اتفاق آیه این در که" یادآوری" کلمه ۱ 

  "(۳۳۰ ص ،نظریات علمی" ، کریم قرآن ،۱۰۵ :۲۱  انبیا از
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۳۲ 
 

 گونه هر انجام به مجاز مسلمانان قرآن، به توجه با
 مقدس کتاب میان تمایز

  
 ،( فرستادند شما از پیش پیامبران و قرآن در) اند آورده ایمان که کسانی ۔۔۔۔۔ ۲:۶۲ البقره

 را آنچه و باشد داشته اعتقاد قیامت روز و خدا به كس هر صبایان؛ و ، مسیحیان ، یهودیان
 و آمد، نخواهد آنها بر ترس هیچ ؛ پاداش پروردگارشان توسط باید دهد انجام است درست كه
  ۔شد نخواهند پشیمان آنها از

  
 کافر و مقدس کتاب از بخشی دارید؟ اعتقاد یکی به شما آیا ۔۸۵ ۔۔۔۔۔ ۱۲۱ و ۲:۸۵ البقره
 آن به باید اید، خوانده را آن و اید داده کتابمقدس به که کسانی ۔۱۲۱ ۔۔۔ دیگران در شدن
  ۔ هستند واقعی های بازنده کنند، می انکار را آن که کسانی و ۔باشید داشته اعتقاد

  
 شده آشکار ما برای که آنچه و خدا داریم ایمان آن به ما(: مسلمانان) بگو ۔۔۔۔۔ ۱۳۶ :۲ البقره
 و موسی به ؛ است شده آشکار قبایل و یعقوب اسحاق، اسماعیل، ابراهیم، به که آنچه و است
 و نداریم آنها از یک هیچ میان تمایزی گونه هیچ ما ۔ پروردگارشان( سایر) پیامبران و عیسی

  ۔ایم شده تسلیم خودمان ما خدا به

  
 شده داده نشان او به پروردگارش توسط دارد اعتقاد چیزی به رسول ۔۔۔۔۔ ۲۸۵ :۲ البقره
:  دارند اعتقاد پیامبرانش و مقدس کتاب فرشتگانش، و خدا به آنها همه ۔ مؤمنان نیز و است،
 اطاعت و شنونده ما: "میگویند آنها و -"  نمیکنیم تعریف را او رسوالن از هیچیک ما" 

  ۔میکنیم

  
 و موسی ۔۔۔ به که آنچه ۔۔۔ در ایم آورده ایمان ما( " محمد و) بگو ۔۔۔۔۔ ۳:۸۴ عمران آل

 نمی آنها از یک هیچ میان تمایزی هیچ ما ۔ شد آشکار پروردگارشان از پیامبران و عیسی
  ۔۔۔ بینیم
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۳۳ 
 

 گونه هر انجام به مجاز مسلمانان قرآن، به توجه با
 مقدس کتاب میان تمایز

  
 به که هستند کسانی مقدس کتاب در که کسانی دارد وجود آنها بین قطعا ۔۔۔۔۔ ۱۹۹: ۳ عمران آل
 از قبل کرد ظلم آنها سوی به که آنچه و است شده آشکار شما به که آنچه و اند آورده ایمان خدا

 در آنها پاداش واقع در ۔کرد نخواهید انگاشته نادیده قیمت به را خداوند روایات و آیات ۔خداست
  ۔است پروردگارشان حضور

  
 خدا بین تمایز دنبال به و او، رسوالن و شدند کافر خدا به که کسانی ۔۔۔۔۔ ۱۵۱-۱۵۰: ۴ النسا

 راهی دنبال به و" هستیم کافر دیگران به و داریم اعتقاد برخی به ما: "گویند می خود رسوالن و
 می آماده را آمیز تحقیر مجازات کافران برای و ؛ حقیقت در کافران چنین هستند، کردن بین برای
  ۔کنیم

  
 شما به که آنچه به مؤمنان، و دانش هستند شرکت در که کسانی اما ۔۔۔۔۔ ۱۶۲: ۴ النسا
 به که کسانی و نماز در کافران ویژه به ، شد آشکار شما از پیش که آنچه و است، شده آشکار
  ۔میدهیم بزرگی پاداش آنها به ۔دارند باور پردازند، می آخر روز و هللا مؤمنان زکات،

  
 بیُوحنا از که آنچه و انجیل و تورات (تمرین) مشاهده آنها اگر ۔۔۔۔۔ ۵:۶۶ المائده

 شده تغذیه خود پای زیر از و آنها باالی از قطعا ، است شده داده نشان آنان به پروردگارشان
  ۔دارند بدی رفتار آنها از بسیاری اما هستند، متوسط که هستند افرادی آنها میان در ۔ است

  
 ۔۔۔ است شده فرستاده خداوند دارم اعتقاد کتاب هر به من: " گویند می ۔۔۔۔۔ ۴۲:۱۵ الشوری
  ندارد وجود بحثی ما بین بدهید اجازه
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۳۴ 
 

 كافیلر میكنند رد را مقدس كتابهاي كه كساني قرآن طبق بر

 ۔شد خواهند مجازات جهنم در كه هستند

  
 شدن کافر و مقدس کتاب از دارید؟ اعتقاد قسمت یک به شما آیا ۔۔۔۔۔ ۱۲۱ و ۲:۸۵ البقره

 این در رسوایی پاداش با باید تنها کنند می عمل ترتیب این به که شما از کسانی دیگری؟ در
 بی دهید می انجام شما آنچه از خداوند ۔است قیامت روز در دردناک عذاب بیشترین با و جهان،
 ۔بیاورید ایمان آن به بخوانید، را آن بخوانید، را آن و دادیم کتابمقدس به که کسانی ۔۔۔ نیست اطالع

  ۔ هستند واقعی های بازنده کنند، می انکار را آن که کسانی و

  
 آنچه تایید حقیقت، با مقدس کتاب( محمد) است داده نشان شما به او ۔۔۔۔۔ ۴-۳: ۳ عمران آل
 این، از پیش ۔ کرد روشن را انجیل و تورات که همانطور حتی شد، آشکار آن از قبل که

 می انکار را خدا های عالمت که کسانی ۔بود شده مشخص معیار بشریت، به هدایت برای
  ۔است تقاضا به قادر توانا، خدا و ۔ کرد خواهند دریافت سنگین مجازات کنند،

  
 تا که کسانی از باالتر که را کسانی من ۔۔۔من!  عیسی به گفت خدا ۔۔۔۔۔ ۵۶-۵۵: ۳ عمران آل

 مجازات با را آنها من شدند، کافر که کسانی برای ۔کنم می پیروی هستند کافر رستاخیز روز
  ۔ داشت نخواهند حمایتی هیچ آنها و ۔کرد خواهم مجازات آخرت و جهان در سنگین

  
 خدا بین تمایز دنبال به و ، او رسوالن و شدند کافر خدا به که کسانی ۔۔۔۔۔ ۱۵۱-۱۵۰: ۴ النسا

 راهی دنبال به و"  هستیم کافر دیگران به و داریم اعتقاد برخی به ما: "گویند می خود رسوالن و
 آماده را آمیز تحقیر مجازات کافران برای و حقیقت؛ در کافران مانند ، هستند گری میانجی برای
  ۔ کنیم می
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۳۵ 
 

 كافیلر میكنند رد را مقدس كتابهاي كه كساني قرآن طبق بر

 ۔شد خواهند مجازات جهنم در كه هستند

  
 جهنم از حق صاحبان جمله از ما، نشانه کنند می انکار و کافر که کسانی و ۔۔۔۔۔ ۱۲-۱۰ :۵ المائده

 از گمراه این از بعد کافر شما میان در کس هر و شده ساخته ۔۔۔ اسرائیل بنی با قدیمی عهد خدا ۔۔۔
  ۔ است رفته راست راه

  
 و کند می انکار را خدا آیات که کسی کند می اشتباه او از بیشتر که کسی ۔۔۔۔۔ ۱۵۷: ۶ انعام
 کنیم می اعطا کنند، می اعطا شدید مجازات ما آیات از که کسانی به ما شود؟ می دور آنها از
  ۔۔۔

  
 بهتر که باشد ای گونه به آنکه مگر کتاب، نیست گفتن از مردم با ۔۔۔۔۔ ۴۷-۴۶ :۲۹ العنکبُوت

 ما خدای آوردیم ایمان شد آشکار شما به و شد آشکار ما برای که آنچه به ما: "گویند می و ۔۔۔ باشد
 را کفران ما آگاهان کند نمی انکار هیچ"  ۔۔۔ شویم می تسلیم او سوی به و است، یکی تو خدای و

  ۔ دهند می نجات

  
 نه و آوریم نمی ایمان قرآن این به ما: "بگو شدند کافر که کسانی و ۔۔۔۔۔ ۳۸ و ۳۴:۳۱سبا
 چالش به کنند، می تالش ما آیات برابر در که کسانی برای و" ۔۔۔ بود آن از پیش که آنچه

  ۔شد خواهند مجازات آنها کشیدن،

  
 و کتاب اسرائیل فرزندان به حال به تا ما این، از قبل ۔۔۔۔۔ ۳۵-۳۴ و ۳۱ ،۴۵:۱۶ الجاشیہ

 آنها به خوب چیزهای با را آنها و کرد اعطا( سلم و آله و علیه هللا صلی) پیامبر و فرماندهی
 نبودم من:(  شود می گفته) شدند کافر که کسانی برای و ۔۔۔ بود برتر آنها مردم از و کرد عرضه
 جلسه که همانطور کنیم، می فراموش را ما روز این: "گویند می آنها به ۔۔۔ خوانند؟ می شما به آیات
  ۔ کند نمی کمک شما به کس هیچ و است آتش شما سکونت محل و اید؛ کرده فراموش را روز این
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۳۶ 
 

 را خود محمد که آنجا از محمد، زمان" از قبل" داد تغییر توان نمی را مقدس کتاب

 خدا معتبر کلمه عنوان به مقدس کتاب پذیرفته

  
  ۔۔۔۔۔*  ۱۱۳ و ۴۴ ،۲:۴۰ البقره"  مقدس کتاب خوانندگان دو هر" .أ

  ۔۔۔۔۔ ۹۴-۹۳ و ۳:۷۹ عمران آل
  ۔۔۔۔۔ ۱۶۹ :۷ اعراف

  

 " شما از قبل کتاب خواندن است شده که کسانی از" .ب

  ۔۔۔۔۔*  ۹۵-۹۴: ۱۰ یونس
  ۔۔۔۔۔ ۱۶:۴۳ النحل

  ۔۔۔۔۔ ۱۰۱ :۱۷ ااالسر 
  ۔۔۔۔۔ ۱۳۳: ۲۰ تو 
  ۔۔۔۔۔ ۱۰۵ و ۱۰ ،۷ :۲۱ النبیا 

  ۔۔۔۔۔ ۴۶-۴۵ :۴۳ الزحروف
  

 "  هدایت و نور ۔۔۔ کردیم روشن را تورات ما"  .ج

  ۔۔۔۔۔*  ۴۵ و ۵:۴۴ المائده
  ۔۔۔۔۔ ۴۶:۱۲ احکام 
  ۔۔۔۔۔*  ۴۹-۴۸: ۲۸ قصص 

  

 !"  مقدس کتاب مردم ای: "بگو .د

  ۔۔۔۔۔ ۷۵ و ۷۲ ۷۱ ۷۰ ،۶۹ ،۶۵ ،۳:۶۴ المنار 
  

 "  داد حکم را آن خداوند که( تورات) دارند را خود قانون آنها"  .ه

  ۔۔۔۔۔ ۹۱ و ۲:۴۱ البقره
  ۔۔۔۔۔ ۴:۴۷ النسا 
  ۔۔۔۔۔*  ۵:۴۳ مهر 

  ۔۔۔۔۔ ۱۵۷ :۷ اعراف
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۳۷ 
 

 را خود محمد که آنجا از محمد، زمان" از قبل" داد تغییر توان نمی را مقدس کتاب

 خدا معتبر کلمه عنوان به مقدس کتاب پذیرفته

  

 آنها به اینکه تا نداشتند نظر اختالف خودشان میان در کتاب مردم همچنین" .أ

 " ۔ شد داده

  ۔۔۔۔۔ ۲۱۳: ۲ باقره
  ۔۔۔۔۔ ۳:۱۹ عمران آل 
  ۔۔۔۔۔ ۴۲:۱۴ الشوری 
  ۔۔۔۔۔ ۱۷-۱۶ :۴۵ الجاثیہ 
  ۔۔۔۔۔*  ۴: ۹۸ البینہ 

  

 ما هستند۔ کافران چنین نكند قضاوت ، كرد آشکار خدا آنچه با كس هر ۔۔۔ تورات"  .ب

 " کردیم تحمیل او به را انجیل و ۔۔۔ فرستادیم را عیسی

  ۔۔۔۔۔ ۳:۲۳ عمران ال

  ۔۔۔۔۔*  ۴۷-۴۴: ۵ المائده
  ۔۔۔۔۔ ۳۴:۳۱ سبا 
  ۔۔۔۔۔ ۷۰-۶۹ :۴۰ غافر 

  

 " دارید؟ اعتقاد دیگری به و دارید اعتقاد مقدس کتاب از قسمت یک به آیا"  .ج

  ۔۔۔۔۔*  ۸۵ و ۲:۶۱ البقره
  ۔۔۔۔۔ ۳:۹۸ عمران آل
  ۔۔۔۔۔ ۱۵۲-۱۵۰: ۴ النسا 
  ۔۔۔۔۔ ۴۳ و ۱۳:۳۶ الراعد 
  ۔۔۔۔۔ ۵ :۶۲ الجمعۃ 

  

 تایید ، بود آمده او از قبل که را آنچه تا فرستادیم را مری پسر عیسی ما"  .د

 " کنیم

  ۔۔۔۔۔ ۵۰-۴۸ و ۴-۳: ۳ عمران آل
  ۔۔۔۔۔ ۴۸ و*  ۵:۴۶ المائده

  ۔۔۔۔۔ ۱۱۱: ۱۲ یوسف 

  ۔۔۔۔۔ ۴۶:۱۲ االحقاف 
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۳۹ 
 

 کتاب که آنجا از محمد زمان" از بعد" است نکرده تغییر مقدس کتاب
 کسانی عنوان به چیزها همان دقیقا بگو است اسالم از قبل مقدس

 محمد از بعد که
  

 :یونان عهدجدید نویسهای دست
 (عیسوی ۶۰۰ - ۱۰۰)

 این تمام ۔است اسالم از پیش آنها بیشتر که دارد، وجود هنوز یونان جدید عهد از نسخه ۵۳۰۹

  ۔دارند توافق یکدیگر مورد در مسیح های آموزه مورد در خطی های نسخه
  

 :یونانی توریت
 (م ۲۴۷ - ۲۸۵)

  

 بطلمیوس پادشاه سلطنت طول در ترجمه این ۔است یونانی به عبری از عتیق عهد ترجمه توریت

 پایان به المسیح میالد از قبل ۲۸۵-۲۴۷ سالهای بین و( ۲۷۴-۳۰۹ المسیح میالد از قبل) دوئم

 که را کانیونی-دئوترو کتابهای از لیستی فهرست این توریت۔ از قول نقل شاگردان و عیسی ۔رسید

 مورد است، شده متضرر( استر و دانیل به شدن افزوده همچنین و) ها پروتستان و ها کاتولیک بین

  ۔بود زمان آن در که استفاده در که است عتیق عهد مسیحی این ۔دهد می قرار بحث
  

 :التین لکه
 (عیسوی ۱۰۰۰ - ۴۰۰)

 حدود در و بود التین به یونانی نویسهای دست از مقدس کتاب ترجمه جومون لئون ولگیٹ لومیت

 نام به نیز را جروم میالدی، ۳۸۴ تا ۳۶۶ از رم اسقف دمشق، ۔ شد تکمیل میالدی ۴۰۵

 هنوز ۔کند استفاده سال ۱۰۰۰ برای را ترجمه این تا داد سفارش" هیرونیموس" نام به هیرونیموس

 دیگران و اسالم از بعد و قبل آنها از بعضی که دارد وجود ولگیٹ از خطی نسخه ۸۰۰۰ از بیش

  ۔است همان چیز همه این متن اما اند، شده کپی اسالم از بعد که
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۴۰ 
 

 هایی مقبره دارای یهودیان و مسیحیان که "تأیید" قرآن آیات
 نکردند تغییر محمد زمان در که بودند

  
 ،( فرستادند شما از پیش پیامبران و قرآن در) اند آورده ایمان که کسانی ۔۔۔۔۔ ۲:۶۲ البقره

 را آنچه و باشد داشته اعتقاد قیامت روز و خدا به كس هر صبایان؛ و ، مسیحیان ، یهودیان
 و آمد، نخواهد آنها بر ترس هیچ پاداش؛ پروردگارشان توسط باید دهد انجام است درست كه
  ۔شد نخواهند پشیمان آنها از

  
 روز تا که را کسانی شما از که کسانی کردم تنظیم ۔۔۔ من!عیسی ۔۔۔ ۷۵ و ۳:۵۵ عمران آل

  ۔۔۔ کنند می پیروی اند شده کافر رستاخیز

  
 مردم میان در یکسان طور به نیستند آنها همه( حال این با) ۔۔۔۔۔ ۱۱۴-۱۱۳: ۳ عمران آل

 خوانید می را خدا های آیه شب طول در که است راستین جامعه یک دارد وجود مقدس کتاب
 و است درست که را آنچه و دارند ایمان آخر روز و خدا به آنها ۔کند می سجده او از پیش و

 آنها ۔کنند می همکاری یکدیگر با خوب کارهای در و دانند می ممنوع است بد که را آنچه
  هستند صالح

  
 به که هستند کسانی مقدس کتاب در که کسانی میان در دارد وجود مطمئنا و ۔۔۔۔۔ ۱۹۹: ۳ عمران آل
 خدا برابر در را خود شد، آشکار آنها برای که آنچه و است شده آشکار شما به که آنچه و دارند اعتقاد خدا
 !  بدبختی سود برای خدا( ها نشانه) فروشند نمی را آیات آنها ۔دادند قرار

  
 آشکار شما برای که آنچه به مؤمنان، و دانش هستند شرکت در که کسانی اما ۔۔۔۔۔ ۱۶۲: ۴ النسا

 پرداخت که کسانی و نماز در کوشانه سخت ویژه به ، شما از قبل دارد باور ، شد آشکار که آنچه و شد،
  ۔ میدهیم بزرگی پاداش آنها به ۔آخر روز و خدا در مؤمنان زکات،
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۴۱ 
 

 هایی مقبره دارای یهودیان و مسیحیان که "تأیید" قرآن آیات
 نکردند تغییر محمد زمان در که بودند

  
 جانب از که آنچه و( انجیل و تورات) بودند کرده مشاهده آنها اگر ۔۔۔۔۔ ۶۹ و ۵:۶۶ المائده

 ۔شدند تغذیه خود پای زیر از و آنها باالی از قطعا بود، شده داده نشان آنان به پروردگارشان
 کسانی ۔۔۔ دارند بدی رفتار آنها از بسیاری اما هستند، متوسط که هستند افرادی آنها میان در
 به که کسانی ، مسیحیان و صبایان و هستند یهودی که کسانی و( قرآن در) اند آورده ایمان که
 می غمگین نه آمد نخواهد آنها بر ترس هیچ است، درست و روز آخرت و دارند ایمان خدا
  شوند

  
 ایجاد و منجر حقیقت با که جامعه یک موسی، مردم از و ۔۔۔۔۔ ۱۶۹ و ۱۵۹ :۷ االعراف
 این از را خود شده گرفته شده مقدس کتاب از عهد است نشده آن ۔۔۔ دارد وجود ان در عدالت
 است آن در که را آنچه دارند آنها و کنند صحبت حقیقت جز به خدا درباره نباید آنها جهت

  ندارید؟ معنی شما آیا ۔بترسند او از که کسانی برای است بهتر آخرت خانه و ۔ کرد مطالعه

  
 بری ارث به را اسرائیل فرزندان و هدایت دادیم را موسی ما و ۔۔۔۔۔ ۵۴-۵۳ :۴۰ غافر
  ۔۔۔ درک مردان برای یادآوری و راهنمای ۔ مقدس کتاب

  
 و فرماندهی و کتاب اسرائیل فرزندان بود داده حال به تا ما این، از قبل ۔۔۔۔۔ ۴۵:۱۶الجاشیہ
 آنها و کرده عرضه آنها به خوب چیزهای با را آنها و ، (سلم و آله و علیه هللا صلی) پیامبر

  ۔داد قرار برتر مردم برابر در را
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۴۲ 
 

 متن آنها که دهد می نشان" آیا" کنند، می انتقاد مسیحیان و یهودیان از که قرآن آیات

 اند کرده خراب را مقدس کتاب

  

 " ؟ کنید می پنهان را حقیقت آگاهانه شما چرا" .أ

  ۔۔۔۔۔ ۱۷۴ و ۱۵۹ ،۲:۴۲ البقره

  ۔۔۔۔۔ ۳:۷۱ عمران آل
  ۔۔۔۔۔ ۵:۱۵ میمون

  ۔۔۔۔۔ ۵:۶۱ مادرم 
  ۔۔۔۔۔ ۶:۹۱ انعام 

  

 " ارزان قیمت یک برای را آن"  .ب

  ۔۔۔۔۔ ۱۷۴ و ۷۹ ،۲:۴۱ بکاره
  ۔۔۔۔۔ ۱۸۷: ۳ عمران آل

  ۔۔۔۔۔ ۴:۴۴ نیس
  ۔۔۔۔۔ ۵:۴۴ مائده
  ۔۔۔۔۔ ۹: ۹ تودو

  

 " کنند می فراموش را آورند می یاد به که را آنچه از بخشی آنها"  .ج

  ۔۔۔۔۔ ۱۴-۱۳: ۵ مه
  

 نادان مقدس کتاب از که هستند کسانی میان در سواد بی مردان" .د

 "  هستند

  ۔۔۔۔۔ ۲:۷۸ باقره
  ۔۔۔۔۔ ۳:۶۶ عمران آل 

  ۔۔۔۔۔ ۶:۹۱ انعام
  

 "  ندارند باور آنها اکثر نه،" .ه

  ۔۔۔۔۔ ۱۰۰: ۲ باقره
  ۔۔۔۔۔ ۳:۲۳ عمران آل

  ۔۔۔۔۔ ۶۸ و ۶۲ ،۴۳-۴۲ :۵ المائده
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۴۳ 
 

 متن آنها که دهد می نشان" آیا" کنند، می انتقاد مسیحیان و یهودیان از که قرآن آیات

 اند کرده خراب را مقدس کتاب

  
 ۲:۸۵ البقره"  کنند می انکار را آن از بخشی ها جناح از برخی" .أ

  ۔۔۔۔۔

  ۔۔۔۔۔ ۳:۹۸ عمران آل
  ۔۔۔۔۔ ۱۵۲-۱۵۰: ۴ نیس
  ۔۔۔۔۔ ۱۳:۳۶ راد 

  
 "  اید رانده را مؤمنان خداوند طرف از شما" .ب

  ۔۔۔۔۔ ۳:۹۹ عمران آل
  

 اند کرده تحریف خود زبان با را مقدس کتاب که است کسانی حزب" .ج

 " 

 کرد منحرف را آن آگاهانه و شنیده را خدا کلمه ۔۔۔۔۔۲:۷۵ باقره

 آٹها زبان با مقدس کتاب ۔۔۔۔۳:۷۸عمران آل

 و متن دهند می تغییر را خود کلمات یهودیان۔۔۔۔۔ ۴۶ :۴۔۔۔۔۔النسا

 گفتن

 آٹها۔۔۔ زبان با تحریف دهند می تغییر را کلمات آنها ۔۔۔۔۔۔۳۱ ،۱۳:۵ مائده

 :گفت و آنها بستر از کلمات دادن تغییر

( ترتیب بدین کنند می صحبت که یهودیانی به) بگو ۹۱:۔۔۔۔۔۶االنعام

 ۔۔۔

 گفته داد تغییر بود کرده تغییر که را ای کلمه ۔۔۔۔۔۱۶۲ :۷ االعراف

 ۔۔۔ است شده
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۴۴ 
 

 او؟ مقدس کتاب با ارتباط چیست؟ در خداوند" هدف"
 

 خواهد می " خدا آیا او؟ مقدس کتاب با رابطه در خدا از هدف چیست:  بپرسید سوال از
 موافقند قرآن و مقدس کتاب دو هر !وجه هیچ به شود؟ فاسد یا دهد تغییر را او مقدس های کتاب" 

 خدا صورت این غیر در !دهد تغییر یا خراب را خود مقدس های کتاب خواهد می"  نه " خدا که

 میکند استفاده عادالنه استاندارد عنوان به مقدس کتاب این از او زیرا باشد( العدل) "تنها" نمیتواند

  ۔است قیامت روز در انسانها همه قضاوت که
 مقدس کتاب طبق بر

  

 آن از را چیز هیچ دهم، می فرمان شما به من که کنید اضافه کلمه این به نباید شما ۔۔۔۔۔ ۲: ۴ تثنیه
  ۔کنم حفظ گویم، می شما به من که را خدایت خداوند، دستورات تا ، نکنید نابود

  

 نباید تو دهید انجام که کنید مشاهده شما، دهم می فرمان من که آنچه همه ۔۔۔۔۔ ۱۲:۳۲ تثنیه
  ۔ یابد کاهش آن از نه و آن، به کنی اضافه

  

 قصد که همانطور ۔۔۔ گفتم ، خورم می سوگند دارد متعال خداوند ۔۲۴ ۔۔۔۔۔ ۲۷-۲۴: ۱۴ یسیاه
 آن باید کسی چه و است شده تعیین میزبان از خداوند برای ۔۲۷:  ایستاده را آن باید بنابراین داشتم
  برگرداند؟ را آن باید که کسی و کرد، دراز را خود دست و ؟ بگیرد نادیده را
  

 آمد ارمیا به سوزاند، را اسکرول پادشاه اینکه از بعد خداوند کالم سپس ۲۷ ۔۔۔۔۔ ۳۲-۲۲: ۳۶ ارمیا
  ۔۔۔ بودند اسلحه اولین در که قبلی کلمات بنویس همه آن در و بردار را دیگر اسکرول یک دوباره ۲۸ ۔۔۔
  

 می قضاوت را او که است کسی ، من کلمات پذیرد نمی و کند می رد را من که او ۔۔۔۔۔ ۱۲:۴۸ یُوحنا
  ۔ کند قضاوت باید را او روز همان ، گفتند هستم من که ای کلمه: کند
  

 کتاب از را بخشش خدا ، نبوت این کتاب کلمات از برود باید کسی هر اگر ۔۔۔۔۔ و ۱۹: ۲۲ ُمکاشفہ
  ۔۔۔ کرد خواهد دور زندگی
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۴۵ 
 

 او؟ مقدس کتاب با ارتباط چیست؟ در خداوند" هدف"
 قرآن به توجه با

  

 او ۔ داد نشان را مقدس کتاب است؟ کسی چه خدا، دوست محافظت من ۔۔۔۔۔ ۱۹۶ :۷ االعراف
  ۔است صمیمی دوست

  

  ۔ است مراقب چیز همه بر من پروردگار زیرا               ۱۱:۵۷ هود
  

  ۔ کنیم می حفظ را آن ما و یادآوری است شده فرستاده شک، بدون ما ۔۔۔۔۔ ۹ :۱۵الحجر
  

 کافر که کسانی ۔۔۔ مؤمنان محافظ است خداوند است دلیل همین به ۔۔۔۔۔ ۳۲ ،۴۷:۱۱ محمد
 با رسانید، آنها به هدایت آنکه از پس و نمیکنند محروم خدا راه از را دیگران و شوند می

 را آنها همه خداوند اما ، خداوند رسانند نمی آسیب وجه هیچ به کنند، می مخالفت پیامبر
  ۔ندارد اثر دیگر آثار داد خواهد

  

 ۔ است زده وحشت دنبال به نتیجه در که ، شیطان کنند می کار محرمانه مشاوران ۔۔۔۔۔ ۵۸:۱۰ مجدله
 وفاداران خداوند، باره در ۔کنند ترک نرساند آسیب خداوند جز به وجه هیچ به تواند می او حال این با

  ۔ آورند می دست به را خود اعتماد

 

  ۔۔۔ گاردین ؛ ایمان نگهبان نگهبان منبع ۔۔۔ خداوند است او ۔۔۔۔۔ ۵۹:۲۳ حشره
  

 را او مطمئنا ما ، ما مورد در ما سخنان بود کرده اختراع کذب او اگر و ۔۔۔۔۔ ۴۷-۴۴: ۶۹ حقق

 از را ما تواند می شما از یک هیچ و ، کرد قطع را خود زندگی شریان سپس و بود گرفته راست دست با

  ۔ است داشته نگه را او

  

 نمی نشان کسی به را خود راز کسی و است، نشده که داند می( تنها) او ۔۔۔۔۔ ۲۸-۲۶: ۷۲ جین
 پشت و او از پیش که نگهبانان را او سپس و است، کرده انتخاب او که رسول هر از غیر به ۔دهد
 تمام او ۔ پروردگارشان پیام اند داده تحویل واقع در آنها که داند می او که ۔ اندازد می راه او سر

  ۔ کند می شمارش را چیز همه و کرده احاطه را خود اعمال
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۴۶ 
 

 چیست؟ او مقدس کتاب با رابطه در خدا" قدرت"
  

 به قادر خداوند آیا او؟ مقدس کتاب با ارتباط در خداوند از قدرت چیست:  بپرسید سوال از
 که موافقند قرآن و مقدس کتاب دو هر ! کامال است؟ فساد و تغییر از خود مقدس کتاب از محافظت

 تواند نمی او صورت این غیر در !کند محافظت خود مقدس کتابهای از تا است« قادر» از بیش خداوند

  ۔باشد( irعیسوی) "متعال خداوند"
  

 مقدس کتاب طبق بر
  

 زمین کوره در که ای نقره مانند کلمات هستند خالص خداوند کلمات ۔۔۔۔۔ ۷-۶: ۱۲ مزمور
 از را تو خداوند، ای ۔آنها داشتن نگه خواهی ۔اند شده تمیز بار هفت اند، گرفته قرار آزمایش مورد
  ۔ دار نگه همیشه برای نسل این

  

  ۔همیشه برای حقیقت نگهدار و حافظ که ۔۔۔ خدا ۔۔۔۔۔ ۶-۵: ۱۴۶ مزمور
  

 هیچکس و هستم خدا من ۔۔۔ برای: قدیمی از سابق موارد باشید داشته یاد به ۔۹ ۔۔۔۔۔ ۱۱-۹: ۴۶ اشعیا
 است، نشده انجام هنوز که چیزهایی قدیم های زمان از و آغاز از پایان اعالم ۔۱۰ ندارد، وجود من مثل
 به است آورده را آن نیز من ام، گفته من ۔۱۱:  لذت تمام من و کرد خواهد وفا من به من گویند، می

  ۔ دهد انجام را آن نیز من ام، داده قرار هدف را آن من تصویب؛
  

 ، شود نمی واگذار من به را آن من؛ دهان از برو بیرون من کلمه باشد باید بنابراین ۔۔۔۔۔ ۱۱: ۵۵ اشعیا
 خواهم موفق فرستادم، را آن من که چیزهایی مورد در این و لطفا، من که آنچه داد خواهد انجام را آن اما

  ۔ شد
  

 دانید نمی شما زیرا کنید، می اشتباه دلیل همین به آیا :داد پاسخ مسیح عیسی ۱۲:۲۴ مرقس
  ؟ خدا قدرت نه و مقدس، کتاب

  

  ۔ روند نمی بین از من کلمات اما کرد خواهند فرار زمین و بهشت ۔۔۔۔۔ ۱۳:۳۱ مرقس
  

 عنوان یک از بیش تصویب، برای است تر آسان زمین و آسمان برای ۔۔۔۔۔ ۱۶:۱۷ لوقا
  ۔ شکست به قانون
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۴۷ 
 

 چیست؟ او مقدس کتاب با ارتباط در خدا" قدرت"
  

 قرآن به توجه با
  

 زندگی، او، جز خدایی هیچ!  خدا ۔۔۔ چیزها دارد قدرت همه بر خداوند ۔۔۔۔۔ ۲۵۵ و ۲:۲۰ البقره

 دو هر تا دهد می تسلی را او و گیرد می آغوش در را زمین و آسمانها او تخت و تاج ۔۔۔ ندارد وجود ابدی

  ۔ کند حفظ را آنها
 

 کسی او که هنگامی ، قاضی یک برای خدا نیستم دیگر دنبال به من ۔۔۔۔۔ ۱۱۵-۱۱۴: ۶ انعام
 کامل ۔۔۔ است؟ شده داده توضیح کامل طور به ، مقدس کتاب است رسانده شما به که است
 تغییر را او کلمات تواند می که نیست چیزی ۔ عدالت و حقیقت در پروردگارت از است کلمه
  ۔ دهد

 

  ۔ کنیم می حفظ را آن ما و یادآوری است شده فرستاده شک، بدون ما ۔۔۔۔۔ ۹ :۱۵ الحجر
  

 که هنگامی( شک بدون) اما تو، از پیش پیامبر فرستادیم نه یا رسول هرگز ما و ۔۔۔۔۔ ۲۲:۵۲ حج

 مرتکب شیطان که را آنچه خداوند اما ۔امور از برخی به را خود میل شیطان کشید، تصویر به را میل او
  (معجزات) را خود های عالمت خدا ۔ کند می انکار شود، می
 

 به کمک برای دیگر دریای هفت با دریا، و ها قلم بودند زمین در درختان همه اگر و ۔۔۔۔۔ ۳۱:۲۷لقمان
  ۔ نشدند خسته خدا کلمات بود،( جوهر) آن،

  

 به صورت این غیر در باشد نداشته را چیز هیچ تواند می او ۔۔۔ شیطان ۔۔۔۔۔ ۵۸:۱۰ المجادلۃ
  ۔آورند می دست به را خود اعتماد وفاداران خداوند، باره در ۔ خداوند جز

  

 او مطمئنا ما ، ما مورد در ما سخنان بود کرده اختراع کذب او اگر و ۔۔۔۔۔ ۴۷-۴۴: ۶۹ الحاقہ

 را ما تواند می شما از یک هیچ و ، کرد قطع را خود زندگی شریان سپس و بود گرفته راست دست با را
  ۔ است داشته نگه را او از
  

 خوبی به تبلت یک در حفظ قرآن، است شکوه این واقع در ۔۔۔۔۔ ۲۲-۲۱ :۸۵ البُروج
  ۔محافظت
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۴۸ 
 

 خدا کالم با ارتباط مسلمانان کدام منطق بنیادی خطاهای
 

 " پوشی چشم عیسوی استدالل"
  

 امکان عدم گرفتن نظر در با ها موقعیت از بعضی از حمایت آوردن دست به برای تالش
 را متنی انتقادی علوم و بخواند را عبری یا یونانی چگونه داند نمی فرد اگر" ۔مخالفت اثبات

 آنها اما داند، نمی مقدس کتاب آوری جمع نحوه تاریخ مورد در چیز هیچ و نکرده مطالعه
 بر پرونده یک با جهل از که گوید می گناه است کرده تغییر مقدس کتاب که کنند می ادعا
  ۔" پوشی چشم است شده ساخته«  آرگومان آرگومان » اساس

  

  " پوهیمی درخواست "
  

 کرده تغییر مقدس کتاب" ۔ای دایره استدالل یا کند می ثابت را گیری نتیجه مسئله این از پیشگیری

 " ۔است کرده تغییر گوید می امام زیرا است،
  

  " مردم عیسوی استدالل "
  

 تغییر باید مقدس کتاب" ۔کند می اشاره ها واقعیت نه و عمومی، تعصبات و احساسات احساسات، به

 " ۔است کرده تغییر گویند می مسلمانان اکثر زیرا کند،
  

 " گره از جهل" 
  

 به است، مرتبط آن به نزدیک تقریبا که دیگر های گزاره بعضی گذاشتن جای به ربط بی گیری نتیجه

 " ۔اند کرده فراموش را آن مسیحیان زیرا شود، خراب و رفته دست از باید جدید عهد" ۔آمد دست
  

  " مردم عیسوی استدالل "
  

 مقدس کتابهای یهودیان" ۔شود می هدایت آن علیه که شخصی شخصیت اساس بر نظر تجدید درخواست

 " ۔بودند بدی افراد چنین آنها زیرا اند، کرده خراب را خود
  

---------  
  ۔۱۹۹۰ ،۱۰۷-۹۱ ص۔ ،منطق از تعارف،نقل 
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۴۹ 
   

 خدا کالم با ارتباط مسلمانان کدام منطق بنیادی خطاهای
  

 " شرم عیسوی استدالل "
  

 نظر در بدون را نامناسبی احساس مردم اکثر که است احترام مبنای بر نظر تجدید درخواست

 ۔کنند می احساس روند، می پیش موقعیت علیه یا برای که هایی استدالل برای شواهدی گرفتن

 کرده تغییر که اند کرده ادعا آلمانی متکلمان برخی زیرا باشد، کرده تغییر باید مقدس کتاب"

 " ۔است
  

 " چوب عیسوی استدالل"
  

 مسیحی-اسالمی مسجد یک در بار یک مسلمان متفکر یک بشه درست شاید! بزرگ چوب به نظر تجدید

 که کردند تهدید را او کنفرانس در دیگر مسلمانان« !است نکرده تغییر مقدس کتاب»: گفت مسجد یک در

  ۔«بکش را ما یا و بگو دوباره را این»
  

 " نمی پیروی آن استدالل"
  

 حمایت است قرار آن توسط که محل از واقعا گیری نتیجه که زمانی دهد می رخ نتیجه در اشتباه

  ۔شود
  

 اگر و است" خدا کالم مقدس کتاب" اگر .أ

 " دهد تغییر را خدا کالم نمیتواند مردی هیچ" .ب

 " است۔ کرده تغییر مقدس کتاب" سپس، .ج

  
 به دارد؟ وجود ختنه از سودی چه یا یهودی؟ است آن از پس مزیتی، چه ۔۔۔۔۔ ۴-۳: ۳ رومیان

 بی آیا چه؟ نکردند باور بعضی اگر ۔شدند متوسل خدا وقایع به آنها دلیل به عمده، طور به حال، هر
 هر اما باشد، راستگو خداوند بگذار خداوندا، گذارد؟ می تأثیر بدون را خدا به ایمان آنها اعتقاف

 و شود، می توجیه سخنان در ترین قوی تو که است، شده نوشته که همانطور است؛ دروغگو مرد
  ۔شود می غلبه ترین قدرتمند شود، می قضاوت شما که هنگامی
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۵۰ 
 

 خدا کالم با ارتباط در منطقی درست منطق یک
  

 الف
 ۔"است خدا کالم مقدس کتاب" اگر،

  
 به معنوی، یا و پیامبر، شود می کند می را خودش فکر کسی اگر ۔۔۔۔۔ ۳۸-۳۷: ۱۴ قرنتیان ۱
 اگر اما ۔خداوند احکام هستند بنویسم شما به من که چیزهایی که کرد اذعان دهید اجازه او

  ۔باشیم نادان بیایید باشد، نادان کسی
 به که مقدس کتاب و او پیامبر و خدا کنید باور !آوردید ایمان که شما ۔۔۔۔۔ ۱۳۶: ۴ النسا
  ۔ داد نشان تو به تو از پیش که کالمی است رسانده پیامبرش و رسول

  
 ب

 ؛" دهد تغییر را خدا کالم نمیتواند کس هیچ " اگر
  

  ۔کند می منتقل دور باید من سخنان اما دور، گذشت باید زمین و بهشت ۔۔۔۔۔ ۲۴:۳۵ متی
  ۔ دهد تغییر را او کلمات تواند نمی کس هیچ ۔۔۔۔۔ ۱۸:۲۷ الکهف

  
 ج

 "! نیست تغییر قابل مقدس کتاب " سپس،
  

 باقی همیشه برای ما خداوند کلمه اما شود، می محو گل شود، می خیس چمن ۔۔۔۔۔ ۸: ۴۰ اشعیا
  ۔ ماند خواهد

 که خدا کالم توسط فاسد، از اما فساد، دانه از نه دوباره، تولد ۔۔۔۔۔ ۲۵-۲۳: ۱ پطرس     ۱

  ۔ شود می ماندگار ابد تا خداوند کلمه اما ۔۔۔ همیشه برای نمیماند باقی و زنده
  ۔خدا کلمات ندارد وجود آن در تغییری هیچ ۔۔۔۔۔ ۱۰:۶۴ یونس

  ۔کند تغییر تواند نمی من کلمه ۔۔۔۔۔ ۵۰:۲۹ ق
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۵۱ 
 

 خدا کالم با ارتباط در منطقی درست منطق یک
  

 الف
 (او هدف)  کند؛ تغییر بخواهد را او مقدس کتاب خواهد نمی خدا ،"اگر"

  

 از را چیز هیچ دهم، می فرمان شما به من که کنید اضافه کلمه این به نباید شما ۔۔۔۔۔ ۲: ۴ تثنیه
  ۔کنم حفظ گویم، می شما به من که را خدایت خداوند، دستورات تا ، نکنید نابود آن

  

  ۔ کنیم می حفظ را آن ما و یادآوری است شده فرستاده شک، بدون ما ۔۔۔۔۔ ۹ :۱۵ الحجر
  

 ب
 (او قدرت) تغییر؛ از را خود مقدس کتاب از حفاظت توانایی خدا ،"اگر"

  

 من به نباید این من؛ دهان از چهارم برو که بیا من کلمه باشد باید بنابراین ۔۔۔۔۔ ۱۱: ۵۵ اشعیا

  ۔ است فرستاده را آن من که چیزی در را آن و لطفا، من که دهد انجام باید را آن اما ، است خالی بازگردد
 

 مطمئنا ما ، ما مورد در ما سخنان بود کرده اختراع کذب او اگر و ۔۔۔۔۔ ۴۷-۴۴: ۶۹ الحاقہ
 می شما از یک هیچ و کرد، قطع را خود زندگی شریان سپس و بود گرفته راست دست با را او

  ۔ است داشته نگه را او از را ما تواند
  

 ج
 !داد تغییر توان نمی را مقدس کتاب ،"سپس"

  

 وجه هیچ به عالمت یک یا پیمانه و عهد یکی کنند، عبور زمین و آسمان تا ۔۔۔۔۔ ۵:۱۸ متی
  ۔شود تمام اینکه تا ، گذشت نباید قانون از

  

  ۔ روند نمی بین از من کلمات اما کرد خواهند فرار زمین و بهشت ۔۔۔۔۔ ۱۳:۳۱ مرقس
  

 راه در و فرستادیم پیش را ما رسوالن با راه( بود ما که طوری به) ۔۔۔۔۔ ۱۷:۷۷ السراا
  ۔ یافت نخواهید تغییری ما های
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۵۲ 
   

 ها کتاب او مقدس" داند خدا" که کند می ادعا فساد ادعای
 !کرد خواهند تغییر

 
 " الم الی "

 است آگاه چیز همه از که کسی بهیُوحناهمه از یکی
  

 دو شمشیر هر از تر واضح و قدرتمند و کند می زندگی خدا کالم برای ۔۔۔۔۔ ۱۳-۱۲: ۴ عبرانیان
 قصد و افکار کشف و استخوان، مغز و مفاصل و روح، و روح و روح تقسیم برای حتی طرفه،
 باز و برهنه چیز همه اما ، شود ظاهر او چشم در که ندارد وجود موجودی هیچ ۔است قلب های
  ۔دهیم انجام باید ما که او چشم به است

  
 و کتاب و شما به او که باشید داشته یاد به ۔مسخره نکن بیان را الهي آیات ۔۔۔۔۔ ۲۳۱ :۲ البقره
 همه او که بدانید و کنید زده شگفت را خدا ۔کند می کمک شما به است، کرده آشکار او که حکمت
  ۔ داند می را چیز

  
 " البسیر "

 اول ناظر
 شنود می و بیند می را چیز همه کسی چه

  
 ۔به را آن یعقوب خدای باید نه دیدن، بود نخواهد خداوند گویند، می آنها اما ۔۔۔۔۔ ۹-۷: ۹۴ مزمور
 که کسی هستید؟ احمق شما شد، خواهید عاقل که هنگامی و ؛ هستید احمق مردم میان در شما کنید، درک
  بیند؟ نمی او آیا دهد، می شکل را چشم که کسی شنود؟ نمی او آیا دهد، می گوش

  
 بدون خدا شدن آشکار مورد در دارند نظر اختالف که کسانی مطمئنا، ۔۔۔۔۔ ۴۰:۵۶ غافر
 هرگز آنها اما ندارد؛ وجود غرور آنها قلب جز چیزی است، آمده آنها برای که اقتداری هیچ
 شنود می که است کسی او این ۔ببر پناه خدا به بنابراین ۔یافت نخواهند دست خود طلبی جاه به
  ۔ بیند می و
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۵۳ 
 

 ها کتاب  او مقدس" داند خدا" که کند می ادعا فساد ادعای
 !کرد خواهند تغییر

 

 " راقب ال"
 بیننده،

 کند می نظارت خلقتش روی بر که کسی
  

 هیچ و هستم خدا من برای قدیمی؛ قبلی چیزهای که باشید داشته یاد به ۔۔۔۔۔ ۱۰-۹: ۴۶ اشعیا
 زمان از و آغاز از پایان اعالم نیست، من مثل کس هیچ و هستم، خدا من ندارد وجود دیگری کس
 لذت تمام من و ، ایستاد باید من مشاوره گویند، می است، نشده انجام هنوز که چیزهایی قدیم های
  ۔داد خواهم انجام را من

  

 به آنچه به فقط من است پنهان چیزها دانستن هستند ، شما شما فقط مطمئنا، ۔۔۔۔۔ ۱۱۷-۱۱۶ :۵ المائده
 آنها میان در وقتی ۔کن عبادت را شما پروردگار و من پروردگار خداوند»: گفتم آنها به دادید فرمان من

 چیز همه شاهد شما ۔ آنها بر واتچر بودی تو گرفتی، مرا شما که هنگامی و بودم، آنها شاهد بودم، ساکن
  است

  

 "ملو ال"
 بیننده

 کند می محافظت خود از کسی چه
  

 است امید او، کمک برای یعقوب از خدا دارد که او است مبارک ۔۔۔۔۔ ۶-۵: ۱۴۶ مزمور
  ۔ کند می حفظ را حقیقت همیشه برای که ۔۔۔ است خداوند در که

  

  ۔است پشتیبان بهترین او و شماست، سرپرست خدا اما ۔۔۔۔۔ ۱۵۰: ۳ عمران آل
  

 ما نگهبان او است کرده تعیین خداوند آنچه نیست ما جز چیز هیچ: "بگو ۔۔۔۔۔ ۹:۵۱ التوبہ
  ۔کنند اعتماد ایمانداران که بگذارید ایمان است

  

  ۔ندارند محافظتی هیچ کافران و ایمانداران است محافظ هللا ۔۔۔۔۔ ۴۷:۱۱ محمد
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۵۴ 
 

 کند، تغییر او مقدس کتاب اگر که کنید فرض فساد ادعاهای
 "!نترسد خدا"

 "الوودود"
 داشتنی، دوست

 بندگانش به داشتنی دوست و دلسوز
  

: گفت رسد، می نظر به قدیمی من نظر به است متعال خداوند ۔۔۔۔۔ ۳۷ و ۳۴-۳۱ ،۳: ۳۱ ارمیا

 جدیدی عهد من گوید، می خداوند آیند، می روزها ببخشید، ۔۔۔ مسیح عشق یک با تو داشتم دوست من بله،"
 سپرد خواهم یاد به و ببخش، را آنها گناهان که زیرا ۔ ساخت خواهم یهودا ی خانه و اسرائیل خانه با را

 و کرد گیری اندازه توان می را باال آسمان اگر: گوید می خداوند ترتیب این به ۔۔۔ نیست بیشتر آنها گناهان
  ۔کشت خواهم ام، داده انجام که آنچه خاطر به را اسرائیل من کرد، جستجو زیر زمین های پایه

 

 ۔۸ ۔خطا روح و حقیقت از شناسیم می را روح ما رو این از ۔۶ ۔۔۔۔۔ ۱۶ و ۸-۶: ۴ یوحنا ۱
 که او و ؛ است عشق خدا ۔۱۶ است عشق خدا برای شناسد نمی را خدا دارد دوست که کسی
  ۔او در خدا و کند، می زندگی خدا در کند می زندگی عشق در

  

 این واقع در ۔۔۔ داشتنی دوست است مهربان و آمرزنده او ۔۔۔۔۔ ۲۲-۲۱ و ۸۵:۱۴ البُروج
  ۔ شده محافظت قرص یک در است شده حفظ که است شکوه با قرآن یک

  
 "رازق ال"

 کننده، تامین
 مؤمنان فیزیکی نیازهای و کند می فراهم روحانی دو هر برای که

  
 ثروت به توجه با را خود نیاز کند می عرضه را همه خداوند من اما ۔۔۔۔۔ ۴:۱۹ فیلیپیان

  ۔عیسی مسیح توسط شکوه در را خود

  
  ۔کننده نابود توانایی پروردگار ، معیشت دهد می که است این او ! خدا ۔۔۔۔۔ ۵۱:۵۸ الناریات

 

 



f 

۵۵ 
 

 فساد ادعاهای
 "!نترسد خدا" کند، تغییر او مقدس کتاب اگر که کنید فرض

 

 "رشید ال"
 راهنما،

 کند می هدایت کمال سمت به را مؤمنان که
  

 ما راهنمای او همیشه؛ و همیشه برای ماست خدای خدا این برای ۔۔۔۔۔ ۴۸:۱۴ مزمور
  ۔ مرگ تا حتی بود خواهد

  

 در با کند؟ می پاک را خود راه مرد باشد جوان که است کافی ۔۔۔۔۔ ۱۰۵ و ۹: ۱۱۹ مزمور
 جزء نور و من، پای است نزد المپ تو کلمه ۔۔۔ تو کلمه به توجه با آن به توجه گرفتن نظر
  ۔من راه

  

 ۔۔۔ شده هدایت درستی به است کند می هدایت خداوند که او ۔۔۔۔۔ ۲۴-۲۳ و ۱۸:۱۷ الکهف

 وقتی ۔"بخواهد خدا اگر" کردن، اضافه بدون ،"داد خواهم انجام فردا را آن من: "نگفتید چیزی از
 حقیقت به مرا و کن راهنمایی مرا خدا مه: " بگو و کن فراموش را پروردگارت کردید فراموش
 «  ۔ کن نزدیکتر

  

 " ظافحال "
 گاردین، روزنامه

 دارد می نگه را چیز همه که کسی
  

  ۔ کند می حفظ را مقدسات راه و دارد می نگه را عدالت مسیرهای او ۔۔۔۔۔ ۸: ۲ امثال
  

  ۔چیز همه فراز بر است نگهبان من پروردگار برای ۔۔۔۔۔ ۱۱:۵۷ هود
  

 به ۔کند نمی آشکار را او راز کس هیچ و است، نشده که داند می( تنها) او ۔۔۔۔۔ ۲۸-۲۶: ۷۲ الجن
 راه او سر پشت و او از پیش که را سرپرستان او سپس و است، کرده انتخاب او که رسول هر جز
 او ۔ داد تحویل را پروردگارشان پیام دارند واقعا که بداند است ممکن او که ۔ فرستد می رفت، می
  ۔ کند می شمارش را چیز همه و کرده احاطه را خود اعمال تمام
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۵۶ 
 

 نبود" توانا" یا" قدرتمند" خدا که کنند می ادعا فساد ادعاهای

 !فساد و تغییر از خود کلمه از محافظت برای کافی اندازه به
 

 " الكادیر "
 قدرتمند، یکی

 دهد انجام دارد دوست که را آنچه است قادر کسی چه
  

 بزرگتر خدا که داد، خواهم جواب تو به من فقط؛ نه و هستند تو این در بله ۔۔۔۔۔ ۱۳:۱۲ ایا
  ۔ است انسان از
  

 فکر که همانطور مطمئنا: گفت کرد، یاد سوگند دارد متعال خداوند ۔۔۔۔۔ ۲۷ و ۱۴:۲۴ اشعیا
 ۔۔۔ ایستاده را آن باید بنابراین منظور، من عنوان به و ؛ رسید تصویب به را آن باید کردم،
  ؟ کند لغو را آن کسی چه و است، شده تعیین میزبان از خداوند برای

  

 او، جز خدایی هیچ! خدا ۔۔۔ چیزها همه از بیش قدرت دارد خدا ۔۔۔۔۔ ۲۵۵ و ۲:۲۰ بکارا
 و ها آسمان او تخت و تاج ۔۔۔ کند می غرق را او خواب نه و خواب نه ۔ندارد وجود ابدی زندگی،
  ۔ کند حفظ را آنها دو هر تا دهد نمی تکان را او و گیرد می آغوش در را زمین

  

 " الفاتیر "
 مجدد خالق

 برگردد دوباره و شود جدا هم از تواند می کسی چه
  

 و هستند، بهشت در که ، است شده ایجاد بود او چیز همه برای ۔۔۔۔۔ ۱۷-۱۶: ۱ کولسیان
  ۔ دهند می تشکیل را چیز همه او توسط و ۔۔۔ هستند زمین در

  

 چند دارد، دوست او که را چیزی خلقت در او ۔۔۔ زمین و آسمان از خالق خدا، ستایش ۔۔۔۔۔ ۱: ۳۵ فاطر

  ۔دهد انجام را چیز همه است قادر خدا زیرا ۔کند می برابر
 

 ۔۔۔ است زمین و ها آسمان های کلید او ۔۔۔ زمین و ها آسمان از خالق ۔۔۔۔۔ ۱۵-۱۱ :۴۲ الشوری
  ۔ دارم اعتقاد است، فرستاده خدا که آنچه به من: گویند می
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۵۷ 
 

 نبود" توانا" یا" قدرتمند" خدا که کنند می ادعا فساد ادعاهای

 !فساد و تغییر از خود کلمه از محافظت برای کافی اندازه به
 

 " الجببار "
 قدرتمند، همه

 است مطلق قدرت و قدرت
  

 توانا خداوند ، قدرتمند و قوی خداوند این است؟ جالل پادشاه کسی چه ۱۰ ،۸: ۲۴ مزمور

  ساله ۔است افتخار پادشاه او متعال، خداوند است؟ افتخار پادشاه این کسی چه ۔۔۔ نبرد در
  

 امنیت منبع مقدس، مقدس، حاکم او دیگر خدای ندارد وجود که است خداوند جز او ۔۔۔۔۔ ۵۹:۲۳ الحشر

 ! است افتخار قدرتمند، همه ، قدرتمند نگهبان، ایمان، نگهبان
  

 او مطمئنا ما ، ما درباره ما های گفته بود کرده اختراع کذب او اگر و ۔۔۔۔۔ ۴۷-۴۴: ۶۹ الحاقہ

 را ما توانستید نمی شما از کدام هیچ کردیم، قطع را زندگی شریان سپس و بودیم گرفته راست دست با را
  ۔ کنید دور او از
  

 " المکدیر "
 غرور،

 را خود قوی قدرت در شرور مردان داشتن است، غالب که
  

 سکوت تاریکی در شریران و مقدسین از پا داشتن نگه شد خواهد او ۔۔۔۔۔ ۱۰-۹: ۲ لیموئس     ۱

 را او ۔شکسته های تکه به باید خداوند دشمنان ۔کرد نخواهد غلبه کس هیچ قدرت، نظر از کنند می

  ۔۔۔ کند می قضاوت را زمین های قوطی خداوند، کند می ریشخند آسمان روی از
  

  ۔قدرت چیز همه بر دارد خدا ۔۔۔۔۔ ۱۸:۴۵ الکهف
  

 از توانا، و قدرتمند از یکی درک با را آنها ما و ما های نشانه شدند کافر همه اما ۔۔۔۔۔ ۵۴:۴۲ قمرال
  ۔ برد بین
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۵۸ 
 

 حفظ برای کافی اندازه به خدا که کند می ادعا فساد ادعاهای

 !نیست« اطمینان قابل» یا« عاقل» خود مقدس های کتاب
 

 " المؤمن "
 وفادار

 کند اعتماد میتواند کسی چه
  

 اعتماد بهشت در فصل و حل تو کلمه خداوندا، ، همیشه برای ۔۔۔۔۔ ۹۰-۸۹: ۱۱۹ مزمور
  ۔۔۔ ها نسل همه برای نفس به
  

 داده وعده ، بگوید دروغ تواند نمی کسی چه ، خدا که ابدی، زندگی امید در ۔۔۔۔۔ ۲: ۱ تیتوس
  ۔جهان شروع از قبل است شده

  

 کسی چه ۔قرآن و انجیل و تورات در خداوند بر اتصال وعده است این ۔۔۔۔۔ ۱۱۱ :۹ التوبہ
  ؟ است خدا از وفادارتر بیشتر

 

 پروردگار او نیست خدایی هیچ دارد وجود آنها اینکه بر عالوه خدا است او ۔۔۔۔۔ ۵۹:۲۳ الحشر
  ۔قدرتمند همه قدرتمند، نگهبان، ؛ است ایمان حاکم امنیت منبع مقدس، حاکم،

  

 شکست را وعده هرگز شما ۔۔۔ وعده نمیکند را کار این خداوند ۔۔۔۔۔ ۹۴ و ۹: ۳ عمران آل
  ! ندهید
  

 "الولی"
 گاردین، روزنامه

 کند می حفظ نزدیک دوست یک عنوان به را خود مقدسات که کسی
  

 زمین خود، میزبان همه و آسمانها آسمانها، تنها؛ پروردگارا تو، حتی شما ۔۔۔۔۔ ۶ :۹ نحمیاه
 و اید ساخته است، آنها در که چیزهایی همه و دریاها دارد، وجود آن در که چیزهایی همه و

  ۔ کنید می حفظ را آنها همه

  
 دوست او ۔ داد نشان را مقدس کتاب که خداست دوست از محافظت من ۔۔۔۔۔ ۱۹۶ :۷ االعراف
  ۔است صمیمی
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۵۹ 
 

 حفظ برای کافی اندازه به خدا که کند می ادعا فساد ادعاهای

 !نیست« اطمینان قابل» یا« عاقل» خود مقدس های کتاب
 

 "الحاد"
 راهنما،

 کند می هدایت و کند می هدایت امن مسیرهای در که
  

 خود راه به را او لکنت و ۔ کرد خواهد هدایت عدالت در را او قاطبه ۔۔۔۔۔ ۹: ۲۵ مزمور
  ۔داد خواهد آموزش

  

  گیرم می افتخار به را من آن از پس و مشاوره تو با کن راهنمایی را من باید شما ۷۳:۲۴ مزامیر

 

  ۔راست راه به باور که آنهایی کند می هدایت خداوند مطمئنا و ۔۔۔۔۔ ۲۲:۵۴ حج
  

 " موهمین ال "
 نگهدارنده

 کند می محافظت و کند می مراقبت مردمش از که کسی
  

 کوره در که ای نقره مانند کلمات هستند خالص خداوند کلمات این در ۔۔۔۔۔ ۷-۶: ۱۲ مزمور

  ۔ کن حفظ آینده های نسل از را آنها خداوندا، ۔اند شده تمیز بار هفت اند، گرفته قرار آزمایش مورد زمین
  

 حفظ را تو یُوحنا باید او شر؛ از کن حفظ را تو بود خواهد خداوند ۔۔۔۔۔ ۸-۷: ۱۲۱ مزمور
  ۔ابد به حتی و جلو، به زمان این از در را ات آینده و تو رفتن بیرون حفظ خداوند ۔کند

  

 نشان او به را خود عهد را او و بترس او از که آنها با است خداوند راز ۔۔۔۔۔ ۱۴: ۲۵ مزمور
  ۔ داد خواهد

  

 پروردگار او نیست خدایی هیچ دارد وجود آنها اینکه بر عالوه خدا است او ۔۔۔۔۔ ۵۹:۲۳ حشره
  ۔۔۔ قدرتمند همه یکی، توانا گاردین، است؛ ایمان حاکم امنیت منبع مقدس، حاکم،
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 اندازه به" فقط" یا" عادل" خداوند که کند می ادعا فساد ادعای

 قوم همه آن توسط که مقدس استانداردهای از حمایت برای کافی

 !کند می تصدیق کند، می قضاوت قضاوت روز در را
  

 " آدل-ال "
 درستکار و تنها

 است کامل عدالت و حقیقت در که ای کلمه
  

 برای و است خداوند به بخشیدن الهام توسط شده داده است مقدس کتاب تمام ۔۔۔۔۔ ۳:۱۶ تیموتاؤس     ۲

  ۔۔۔ است کامل خداوند انسان که ، عدالت است سودمند تربیت و تعلیم برای تربیت و تعلیم

  

 می ندارد وجود چیز هیچ ۔عدالت و حقیقت در خداوند تو کالم است کامل ۔۔۔۔۔ ۱۱۵: ۶ انعام
  ۔است دانش و شنونده او ۔ دهد تغییر را او کلمات تواند

  

 " الخام "
 قاضی،

 کند می حل را اختالفات همه که
  

 با را جهان او ؛ زمین در قضاوت برای آید می او برای ۔۔۔ باشید شاد خداوند از قبل ۱۳: ۹۶ مزمور

  ۔ او حقیقت با مردم و ، کرد خواهد قضاوت عدالت

  

 کلمه: او کند می قضاوت که کسی رسد، نمی من سخنان و کند، می رد را من که او.....  ۴۸:۱۲ یوحنا
 کنید قضاوت روز آخرین در را او است همان ام، گفته من که ای

 

 .است داده نشان آن در خداوند که آنچه کنند قضاوت انجیل مردم بگذار.....  ۴۷:۵ هالمائد
 

 کرده آشکار که است کسی او که زمانی قاضی، یک نیستم؟ خدا دنبال به دیگر من آیا.....  ۱۱۴:۶ االنعام

 تو برای است
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۶۱ 
   

 اندازه به" فقط" یا" عادل" خداوند که کند می ادعا فساد ادعای

 قوم همه آن توسط که مقدس استانداردهای از حمایت برای کافی

 !کند می تصدیق کند، می قضاوت قضاوت روز در را
  

 " الخاک "
 واقعیت،

 است درست و است واقعی کسی چه
  

 ۔۔۔ است حق تو قانون و دائمی عدالت یک هست عدالت تو ۔۔۔۔۔ ۱۴۴ و ۱۴۲: ۱۱۹ مزمور
  ۔کنند می زندگی باید من و دهد می درک من به است، ابدی تو شهادت عدالت

  

 کارگرانی ، خدا به است شده تایید خود دادن نشان برای مطالعه ۔۔۔۔۔ ۲:۱۵ سیهتیموت     ۱

  ۔ حقیقت کلمه تقسیم راستی به ندارند، شرمساری به نیازی که
  

 کسانی از باالتر را شما که کسانی تنظیم ۔۔۔هستم من !گفت عیسی به خدا ۔۔۔۔۔ ۳:۵۵ عمران آل
  ۔ قیامت روز تا کافر که
  

  ۔است مطلق حقیقت این ۵۱ واقعیت؟ هست؟ چی ۔۲ ۔۔۔۔۔ ۵۱ و ۲ :۶۹ الحقہ
  

 " النور "
 روشنایی،

 کند می روشن را زمین و آسمان دو هر که
  

  من مسیر به نور و پا من به چراغ یک هست تو کلمه ۔۔۔۔۔ ۱۰۵: ۱۱۹ مزمور
  

 ۔ است نور روی بر نور ۔۔۔ زمین از زمین و آسمانها از سبک است این خدا ۔۔۔۔۔ ۲۴:۳۵ نورال
 زیرا ، مردان به تقلید :فرمود خدا و ۔ کند می هدایت خواهند می را او نور که را کسانی خداوند

  ۔است چیز همه از دانا خدا
 

 



f 

۶۲ 
 

 مقدس کتاب رساندن برای خدا که کند می ادعا فساد ادعاهای

" مهربان" یا" مهربان" ها، انسان تمام نجات برای خود

 ۔نیست
  

 " رحیم اره "
 مهربان

 است شفقت از پر و آرام کسی چه
  

 و رحمت و خشم به آرام و مهربان و است مهربان خداوند ۔۔۔۔۔ ۱۸-۱۷ و ۸: ۱۰۳ مزمور
 به را او عدالت و بترسند او از که است کسانی ابدیت به ابدیت از خداوند رحمت اما ۔۔۔ نیکویی
  ۔ آنها انجام برای فرامین او یاد به که کسانی و خود پیمان و عهد مانند فرزندان، فرزندان

  

  بشر برای مهربان و است مهربان او ۔۔۔۔۔ ۱۴۳: ۲ ا البقره
  

  است مهربان شما به نسبت تو پروردگار ۔۔۔۔۔ ۱۷:۶۶ ایسا
  

 " المکوت" 
 دهنده ارائه

 می ارمغان به خلقتش ی همه برای را روحانی و فیزیکی غذای زیادی مقدار به که کسی
 ۔آورد

  

 گفته که همانطور) است جیره یهوه مکان این گرفت نام اسم ابراهیم و ۔۔۔۔۔ ۲۲:۱۴ پیدایش
 ( امروز تا است شده

  

 ۔بزرگ رحمت و خشم، به آرام شفقت، از است پر و مهربان خداوند ۔۔۔۔۔ ۹-۸: ۱۴۵ مزمور
  ۔ است او آثار تمام از بیش خویش رحمت و است، خوب همه برای خداوند

  

  ۔ کند می نظارت را چیز همه خدا ۔۔۔۔۔ ۴:۸۵ النسا
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۶۳ 
   

 مقدس کتاب رساندن برای خدا که کند می ادعا فساد ادعاهای

" مهربان" یا" مهربان" ها، انسان تمام نجات برای خود

 ۔نیست
  

 " رحمان ال"
 مهربان

 دهند می نشان را رحمت که کسانی ترین مهربان
  

 شود، می برداشته من صلح عهد نه و ، تو از آید نمی بر آن از من مهربانی اما ۔۔۔۔۔ ۵۴:۱۰ اشعیا
  ۔ کند می رحمت تو بر که گوید، می خداوند

  

 و عهد با که خداست، او شما، خدای خداوند، ای که بنابراین، بنابراین، ۔۔۔۔ ۹: ۷ تثنیه
  ۔ کنند می حفظ نسل هزاران به را خود دستورات و هستند او عاشق که کسانی با رحمت

  

 ما ۔۔۔ مهربان ، مهربان جهان؛ از است خداوند متعال، خداوند ستایش ۔۔۔۔۔ ۵ و ۲-۱: ۱ فتح

  ۔ راست راه به هدایت را

  
 "وههاب اله" 

 لیبرال خواننده
 دهد می خود فضل از آزادانه که

  

 درست ابتدا از تان کلمه ۔۔۔ دهد می را نور شما کلمات ورود ۔۔۔۔۔ ۱۶۰ و ۱۳۰: ۱۱۹ مزمور
  ۔ شود می برطرف همیشه برای تو صالح دستورات از یک هر و است

  

 کن رحم ما از ۔۔۔ ما پروردگار ۔۔۔ قرآن  است رسانده شما به که است کسی او ۔۔۔۔۔ ۹-۷: ۳ عمران آل
  ۔۔۔ بخشنده شما مطمئنا، ۔شما حضور

  

  ۔ است بهترین شما مطمئنا ۔۔۔ عزیزم این توانا، شما، پروردگار ۔۔۔۔۔ ۳۵ و ۹ :۳۸ ص
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 معنی این به شیطان تحمیل و خداوند کند می ادعا فساد ادعای
 برای نبرد شکست شیطان است
 !متعال خداوند از بیش مقدس کتاب

  

 "االزیم"
 توانمند و بزرگ

 است قدرتمند و باال است همه از باالتر که کسی
  

 دائمی، خداوند که است نشده شنیده هستی تو نشده؟ شناخته حال به تا آیا ۔۔۔۔۔ ۴۰:۲۸ اشعیا
  ؟ است خسته نه و نیست خدایی جهان، پایان خالق ، خداوند

  

 را او خواب نه و خواب نه ۔ابدی زندگی، ندارد وجود او، جز خدایی هیچ!  خدا ۔۔۔۔۔ ۲۵۵ :۲ البقره
 دو هر تا دهد نمی تکان را او و گیرد می آغوش در را زمین و ها آسمان او تخت و تاج ۔۔۔ کند می غرق
  ۔ کند حفظ را آنها

  

 "راب ال"
 خداوندا

 دارد اختیار در کافی استاد
  

 می انجام حقیقت در او آثار تمام و راست، است خداوند کلمه برای ۔۔۔۔۔ ۱۱-۹ ،۴: ۳۳ مزمور

 می کمک ملتها ارادهی به خداوند ۔ ایستاد سریع و داد فرمان او شد؛ انجام و کرد، صحبت او برای ۔۔۔ شود
 قلبش های اندیشه ، کند می مواظبت همیشه برای یورو وظیفه ۔گیرد می کار به را مردم ابزارهای او کند؛
  ۔ مختلف های نسل به

  

  ۔ کنم نمی تغییر من ، هستم خداوند من زیرا ۔۔۔۔۔ ۶: ۳ یکماال
  

 هنگامی( شک بدون) اما تو، از پیش پیامبر فرستادیم نه یا رسول هرگز ما و ۔۔۔۔۔ ۲۲:۵۲ حج
 شیطان که را آنچه خداوند اما ۔امور از برخی به را خود میل شیطان کشید، تصویر به را میل او که

  ۔ است حکیم و دانا خدا و ،( آیات) نشانه خود( کامل) برقرار خدا ۔ کند می انکار شود، می مرتکب
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 معنی این به شیطان تحمیل و  خداوند کند می ادعا فساد ادعای
 برای نبرد شکست شیطان است
 !متعال خداوند از بیش مقدس کتاب

  

 "غالب ال"
 پیروان، از یکی

 است همه سر بر کسی چه
  

 عظمت و ، پیروزی و جالل، و قدرت و عظمت این است خداوند، ای ، تو ۔۔۔۔۔ ۲۹:۱۱ تواریخ ۱

  ۔ متعال همه از باالتر تو هنر ۔۔۔
  

  فهمند نمی مردان اکثر گرچه ، چیز همه بر دارد قدرت خدا ۔۔۔۔۔ ۰۰:۲۱ یوسف
  

 " الززز" 
 قدرتمند،

 است توانا خود عظیم حاکمیت در که کسی
  

 ، ایسرائیل قدرتمندترین از یکی متعال، خداوند گوید، می خداوند بنابراین، ۔۔۔۔۔ ۱:۲۴ اشعیا
  ۔ بگیر انتقام من دشمنان از و ساخت خواهم خالص خود مخالفان از را خودم من

  

 حاکم حاکم او نیست خدایی هیچ دارد وجود آنها کنار در که است خداوند او ۔۔۔۔۔ ۵۹:۲۳ الحشر
  ۔۔۔ قدرتمند ، قدرتمند نگهبان، ایمان، حاکم امنیت منبع مقدس، است،

  

 آنکه از پس و نکنید محروم خدا راه از را دیگران و شدند کافر که کسانی ۔۔۔۔۔ ۴۷:۳۲ محمد
 اما رسانید، نمی آسیب خداوند به وجه هیچ به کنید، مخالفت پیامبر با شد، ظاهر آنها به هدایت
  ۔داد خواهد انجام تأثیری گونه هیچ بدون را کارهایش همه خداوند

  

 متعال و قوی خداوند راستی مناسب اندازه گیرند می نادیده را خدا آنها ۔۔۔۔۔ ۲۳:۷۴المومنون
  است
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 !است کرده تغییر مقدس کتاب که ادعا ریاکار طبیعت

 یا داند نمی خدا( ۱: که دارند اصرار واقع در!" است کرده تغییر مقدس کتاب" که گویند می مسلمانان

 در شما که هنگامی!  دهد انجام آن مورد در کاری هیچ توانست نمی او( ۳ یا دهد نمی اهمیتی او( ۲

 را ها سهمیه این ی همه یا یک حداقل گناه آنها ۔ندارد وجود دیگری های گزینه کنید می فکر آن مورد

 نظر در خداوند شخصیت های ویژگی علیه بر خدایی عنوان به تواند می ها این از یک هر! دارند

 های گفته طبق ۔شود می یافت( حسنہ اسمائے) خدا نام ۹۹ در قرآن و مقدس کتاب در که شود گرفته

 ویژگی و ها نام این اند، خورده فریب ناخودآگاه طور به که( جہلیاه) نادان و ناخودآگاه مسلمانان قرآن،

 شده محکوم جهنم به که( کافیر" ) کافر" و (زندیق)" منافق" بودن لعنت تحت خداوند شخصیتی های

 ( ۳۵-۳۴ صفحات به کنید نگاه) ۔اند

  
 از خداوند که است این از حاکی حقیقتا!" است کرده تغییر مقدس کتاب" گوید می که مسلمان یک

 ها کتاب( قرآن یعنی) مقدس کتاب از یکی از محافظت ریاکاری بهیُوحنادو استاندارد یک داشتن

 مورد این در و ندارد ای دوگانه استاندارد یک خداوند ۔( زبور توریت، انجیل،مثال، عنوان به)

 خدا کالم تواند نمی هیچکس و هستند خدا کالم انجیل و زبیر حرت، که آموزد می درستی به قرآن

 به آنها همه از او که است بدیهی کند، محافظت مقدس کتاب از یکی از خداوند اگر ۔دهد تغییر را

 کامل بطور قیامت روز در را او که است او ابدی استاندارد این زیرا کند؛ می محافظت شیوه همان

  (۱۲: ۲۰ مکاشفه و ۴۸: ۱۲ متی) کند می قضاوت

  
 همان در اما" دارم اعتقاد ام فرستاده خدا که مقدس های کتاب تمام به من: "گوید می مسلمان یک اگر

 کرده تغییر مقدس کتاب: "گوید می او زیرا کند؛ می امتناع مقدس کتاب خواندن از قاطعانه طور به زمان

 پادشاهی زیرا کنید، توبه"( زندیق)! است فریبکار خود فریبکار و دروغگو و است استاندارد دو" است

 ( ۲: ۳ متی" )است دست در بهشت
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 !است کرده تغییر مقدس کتاب که ادعا کار ریا طبیعت

 !نیستند مقدس کتاب بین اختالف ایجاد به مجاز مسلمانان
  

 شده آشکار ما برای که آنچه و خدا به ما (:مسلمانان) بگو ۔۔۔۔۔ ۲۸۵ و ۱۳۶: ۲ باقرهال
 آورده ایمان است، شده آشکار قبایل و یعقوب اسحاق، اسماعیل، ابراهیم، به که آنچه و ، است
 را او رسوالن از یک هیچ ما" ۔ پروردگارشان( سایر) پیامبران و عیسی و موسی به ۔ ایم

  ۔"کنیم می اطاعت و شنویم می ما: "گویند می آنها و -"  کنیم نمی تعریف
  

 کتاب قرآن اساس بر" سپس" شود می محافظت خدا توسط قرآن" اگر"

 !شود حفاظت خدا توسط باید مقدس
  

 به تبلت یک در حفظ ، قرآن است افتخار یک این واقع در ۔۔۔۔۔ ۲۲-۲۱ و ۸۵:۱۴ البُروج
  ۔ محافظت خوبی

  

 انجیل و تورات در خداوند شود می ملحق آن به که است وعده یک این ۔۔۔۔۔ ۱۱۱ :۹ التوبہ
  ۔ قرآن و
  

  ۔ کنیم می حفظ را آن ما و یادآوری است شده فرستاده شک، بدون ما ۔۔۔۔۔ ۹ :۱۵ الحجر
  

 !است شرور خدا نظر در واقعا شده خراب که مقدس کتاب درباره دروغ

  

 می یا گوید می دروغ خدا علیه که کسی است؟ آن از گناهکارتر کسی چه ۔۔۔۔۔ ۶:۹۳ انعام

  ۔نیست بخش الهام چیزی هیچ در که وقتی ،"ام گرفته الهام من: "گوید
  

 را خدا درباره دروغ است آور شرم است شرمنده که مردی از بیشتر که کسی ۔۔۔۔۔ ۱۰:۱۷ یونس
  ۔شد نخواهند موفق شریران که است درست ؟ کند می انکار را او آیات و کند می آشکار
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 عتیق عهد کردن کپی در شده گرفته دقیق مراقبت
 (عیسوی ۵۰۰-۱۰۰تالمدین)

  

: است معتقد دیویدسون ۔داشت کنیسه های اسکناس کردن ضبط برای را ای پیچیده سیستم تالمدین

 ،"( شمارش به" معنی به عبری کلمه از)"  صفروم" نام به ابتدا در( گرامتیز) ها رایت کپی این"

 مثال، عنوان به" شمرد تورات در را ها نامه تمام آنها" گوید، می تالمود که همانطور زیرا،

 کلمه در" vav" نامه ،۱۱:۴۲ احبار در تورات در متوسط نامه ۔تورات در جمالت ۵،۸۴۵

 یعنی است،" داراش" ،۱۰:۱۶ الویان در تورات در میانه کلمه ۔است" شکم" معنی به ،"گیچون"

  ۔است ۱۳:۳۳ احبار تورات در میان ی آیه ۔"دوست"
  

 مورب و افقی عمودی، صورت به جدید صفحه هر در را حروف تعداد آنها که کند می اشاره رام

 اختالف گونه هر اگر ۔کنند می شمارش یکنواختی برای را پاراگراف و عدد هر و کنند می شمارش

  ۔کرد کار به شروع و کرد دفن یا کرد رایت را آن توان می باشد، داشته وجود اصل از
  

 : دهد می قرار تورات در استفاده مورد عبری حروف دقیق تعداد مورد در را زیر آمار جفری

  ۲۲،۷۲۵  باشه  ۱۱،۰۵۲  تایت  ۴۲،۳۷۷  الف
  ۲۱،۸۸۲  تسدی  ۶۶،۴۲۰  یود  ۳۸،۲۱۸  بث

  ۲۲،۹۷۲  کوهف  ۴۸،۲۵۳  کاپ  ۲۹،۵۳۷  جیمل
  ۲۲،۱۴۷  ریس  ۴۱،۵۱۷  المد  ۳۲،۵۳۰  دالتی
  ۳۲،۱۴۸  شین  ۷۷،۷۷۸  یادداشت  ۴۷،۷۵۴  " او
  ۵۹،۳۴۳  تو  ۴۱،۶۹۶  نون  ۷۶،۹۲۲  واو

      ۱۳،۵۸۰  شامک  ۲۲۸۶۷  زاهین
      AYIN  ۲۰،۱۷۵ ،  ۲۳،۴۴۷  کت

-------            
  ۸۹ ۔ص ، عتیق عهد عبری متن دیویدسون،

  ۔۲۳۱-۲۳۰ ۔صص ، پروتستان مسیحی معاهدات رام، 
  ۱۴ ۔ص ، خدا امضای جفری، 
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 عتیق عهد کردن کپی در شده گرفته دقیق مراقبت
 طلسم مقررات

  
  ۔شود پاک حیوانات پوست روی باید کنیسه رول .1

  ۔است یهودی توسط کنیسه از خاص استفاده برای آماده .2
  ۔شود پاک حیوانات از هایی رشته با همراه باید ها این .3
 کدکس کل در که باشد داشته را ها ستون از مشخصی تعداد باید پوست هر .4

  ۔باشد برابر

 و باشد خط ۶۰ از بیش یا ۴۸ از کمتر از بیش نباید ستون هر طول .5
  ۔باشد حرف ۳۰ باید عرض

 ارزش بی شود، نوشته خط بدون کلمه سه اگر و گیرد قرار ابتدا در باید کپی کل .6

  ۔است

  ۔شود آماده مشخص دستورالعمل یک طبق و ۔۔۔ باشد سیاه باید جوهر .7
  ۔شود گرفته نادیده حداقل در را آن نباید که باشد، گیر نمونه باید معتبر کپی یک .8

 شود، نوشته حافظه از نباید ،" یوود" یک حتی نامه، یا کلمه هیچ      .9
  ۔او از قبل کدکس به کردن نگاه بدون نوشتار

  کند، مداخله باید موضوع یا مو فضای موافق هر بین .10
  همگانی، گوش نه وسعت جدید، بخش یا" پاراشا" هر بین .11

  ۔خط سه کتاب، هر بین .12
 انجام را کار این بقیه اما شود؛ متوقف خط یک با دقیقا باید موسی پنجم کتاب .13

  ۔دهند نمی

  نشسته یهودی کامل لباس در باید رایت کپی .14
  بشویید را خود بدن تمام .15
 شده پوشیده جوهر در تازگی به که قلم یک با خدا نام نوشتن به شروع .16

  است،
  ۔کند توجه او به نام این نوشتن هنگام در را او پادشاه یک باید و .17

--------  
  ۸۹ ۔ص ، عتیق عهد متن عبری دیویدسون، 
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 مقدس کتاب  برای متن رسمی شواهد
 جدید عهد

  

 در شده نوشته قبل، سال ۱۰۰ حدود تاریخ به بریانیوس، خطی نسخه در مسیحی کانون اولین: خط دست بریانیوس
  شود۔ می یافت کوئنے یونانی
 های لیست ترین قدیمی از یکی آن عیسوی ۱۷۰ حدود در شده متولد و یونانی در شده نوشته:  موراتورین کانتر

 نام به کتابدار یک توسط میالن در ۱۷۴۰ سال در کتابخانه این است۔ جدید عهد کتاب از شده شناخته
  شد۔ کشف موراتوری

               (عیسوی ۲۲۵ - ۱۲۵ (۷۵ص ،۷۲ص ،۶۶ص: پپیروس بدمر
  (عیسوی دا قبل ۴۵۰-۴۰۰ کدکس: )رسکریپتوس افرأمی اکسپلویت 
               عیسوی ۴۰۰ (۰۱۷۱ کدکس):  فلرنتینوس کدتس 
   آگهی چهارم(: ۰۱۸۸ کد: ) برلیننسیس کدکس 

  آگهی ۔ قدم چهارمین( کریدتهی کدکس: ) کریدتهی کدکس
               (عیسوی ۴۵۰ ،۰۵- کدکس):  کنبریگینسیس بیزأ کدکس 
 است۔ کانونی کتابهای از فهرستی حاوی عیسوی ۵۰۰-۴۰۰ (۰۲- ،۰۶- کدکس: ) کلرمنتنوس کدکس 

 و ۷۰ص ،۵۱) :پپیروس اخیرهینکوس عیسوی ۵۵۰-۴۵۰ ،(۰۳۲- کدکس: ) وشینگتنسیس کدکس

 ( عیسوی A) ۳۲۵ کدکس الخندرینوس کدکس عیسوی ۳۰۰ تا ۲۰۰ ،(۷۱ص

 (عیسوی ۳۵۰-۳۲۵ (کدکس) وتیکنوس کدکس 
  (عیسوی ۳۵۰-۳۴۰ ایلف کدکس) سینتیکوس کدکس 
                             عیسوی ۱۳۸-۱۱۷( ۵۲ص: ) پپیروس ریلندس جان 

  عیسوی ۱۲۵ (۱۳۸۸ ۲ص: ) پپیروس ارسین

  
  عیسوی ۲۵۰-۲۰۰ (۴۷ص ،۴۶ص ،۴۵ص):  پاپیروس بیتتی چستر

      ۲۶۷ "  یونیکلس " 

  ۲۷۶۴ "  مینیسکولس "

 ( قرآن آیات)

  

    ۲،۱۴۳ "  لکتینریس "

      ۸۸  پاپیروس

      ۴۷  کند می پیدا جدید

 : جمع

------      

۵،۳۰۹      
  ۔۵۰-۴۹ ص ، شود می حکم صدور خواستار که شواهدی مکوول،
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 مقدس کتاب  برای متن رسمی شواهد
 مقدس کتاب برای

  
 وجود، این با ۔است نکرده پیدا را قرآن یا و مقدس کتاب اصلی های نسخه کس هیچ حاضر حال در

 و اسالم از پیش که دارند وجود هنوز جدید عهد از یونانی باستان یونانی ی نسخه ۵۳۰۹ از بیش

 از کلیسا اولیه پدران توسط که را مسیح اساسی های آموزه همان خطی، های نسخه این تمامی

 ندارد وجود خطی نسخ تفاوت هیچ روز کنند می تدریس بود، شده پذیرفته زمان این تا مسیح زمان

 ،مکوول) ۔بگذارند تأثیر دارند اعتقاد همیشه مسیحیان که اساسی های آموزه از یک هر بر که

 ( ۵۰-۴۶ صص

  
 قرآن برای

  
 برای را مقدس کتاب برای متنی انتقادات علمی های دوره مسیحی دینی مدارس حالیکه در

 اسالمی، الهیات مدارس در دهند، می ارائه اولیه های نسخه از تر قدیمی های نسخه مقایسه
 مجاز مسلمانان ۔ ندارد وجود قرآن های ریشه برای متنی انتقاد علم در شده ارائه های دوره
 کتاب میان آنجاییکه از ۔(۱۰۱: ۵ مسیح) نیستند محمد یا قرآن از ای جنبه هر اعتبار به

 قرآن که فرض پیش فرض پیش یک اساس بر و دارد وجود زیادی اختالف قرآن و مقدس
 ۳r که آنجا از ۔است کرده تغییر مقدس کتاب که کنند ادعا مجبورند مسلمانان باشد، اشتباه نباید

 و اند داده انجام مقدس کتاب اصلی متن به شبیه چیزی مسیحیان که کنند می فرض مسلمانان
 مثال یک این ۔اند سوزانده و آوری جمع را محمد مرگ از پس سال ۲۰ قرآن های نسخه تمام
 آیا ۔۔۔۔۔ ۹ :۳۹ الزمر( ۴۸ ص به کنید نگاه) است" ناشناخته آگهی آرگومان" اشتباه از ساده

  که کسانی و دانند می که کسانی

  
  ۔کنند توجه فکری، مردان فقط اما ؟ است برابر همیشه که دانم نمی
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 اسالم تاریخ از پیش که مقدس کتاب از" تراجم " ابتدائی
 یکنواختی و متنی توافقنامه نمایش

  
 طور به که است عتیق عهد های ترجمه ترین قدیمی از یکی( عیسوی ۲۴۷ - ۲۸۵): توریت

 و بود جهان فرانکای آسانا یونانی عیسوی ۔سنت ۱ در ۔است شده ترجمه یونانی به یونانی از مستقیم

 نویسندگان که واقعیت این ۔کردند استفاده عتیق عهد ترجمه این از شاگردانش و مسیح دو هر

 کرد اعتماد ترجمه این چقدر دهد می نشان" توریت" از کنند می قول نقل اغلب عهدجدید

 

 (میالدی ۲۰۰-۱۰۰): ای سمیره پناهگاه

 می دیده سامره در هم هنوز و گرفت قرار استفاده مورد ساماریتان برای عتیق عهد ترجمه این

  ۔شود

 

  (میالدی ۱۶۰-۱۳۰): آکویال ترجمه

  ۔است شده انجام  اکویلہ توسط یونانی به عتیق عهد از دیگری ترجمه هست این

                   
 انجام عبری از مستقیم طور به التین به عتیق عهد ترجمه این( عیسوی ۴۰۵): جروم التین زبان

 ۔سنت ۳-- ۲ شد انجام بین پشیتا: ترجمه سریانی ۔دارد وجود هم هنوز نسخه+ ۱۰،۰۰۰ ۔شد

  نام به مترجمی توسط فیلوکسانین سیری نسخه ۔است عتیق عهد از شامی نسخه یک و عیسوی

  شد اصالح میالدی ۶۱۶ سال در ہیرکلیہ توسط ۔بود شده ساخته میالدی ۵۰۸ حدود در پولیکارص

  
 گرفتند، پناه ابینسیا در و کردند فرار هجرت از قبل مکه از محمد شاگردان که هنگامی: عتیق عهد

 برای که بود قدیمی قدری به نسخه این ۔خواندند را جدید عهد و عتیق عهد که دیدند را آنجا مسیحیان

   توریت۔ از ۔است شده ساخته سینٹ ۴th مورد در زیرا است، دشوار سینیان ابی خودشان
  

 آنها ۔هستند مسیحی مردم بیشتر که شد متوجه کرد، فتح را مصر عمر که هنگامی: کپتی های ترجمه

 در سائیرک،بُشیماریک بُوہایرک، :کردند می ترجمه قبطی گویش سه حداقل به توریت از را عتیق عهد

  ۔زودتر یا صدی۔ ،حدود
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 کتاب مقدس که پیش از تاریخ اسالم نمایش " ازتراجم" ابتدائی
 توافقنامه متنی و یکنواختی

 

 ترجمه های باستانی
 

 از عهد عتیق
 میالدی(  ۲۴۷-۲۸۵)  توریت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 عیسوی(  ۲۰۰-۱۰۰۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )  پنبه ای ساماریایی

 عیسوی(  ۱۳۰)اکولہ  یونانی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سنت آگهی(  ۔ ۲ملته ) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سیریان پرستاتا 

 سنت آگهی(  ۔ ۳-۲) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قبطی 

 سال(  ۳۲۰یُوحنااتان بن عظیم ) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آرامیا 

 سنت آگهی(  ۔ ۴) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اتوپیک 

 آگهی(   ۴۰۵جروم ) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ التین ولگیٹ 

 آگهی(   ۴۱۱)   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارمنی 

 آگهی(   ۳۶۰)اُلفیالز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گوتیک 

 آگهی(   ۵۰۸)پولیکارپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سیلور فیلوکسانین 
  

 ترجمه های باستانی
 

  از عهد جدید
   +   ۱۰،۰۰۰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ التین ولگیٹ 

   +   ۲۰۰۰  اتوپیک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

      ۴،۱۰۱  اسالوی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۲،۵۸۷ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارمنی ۔۔۔ 

 + 

  

    ۳۵۰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پزیتا سوریه 

      ۱۰۰  بوهمیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

      ۷۵  عربی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

      ۵۰  قدیمی التین

      ۷  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زاویه ساکسون 

      ۶  گوتیک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

Sogic ۳  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      

      ۲  سیریان قدیمی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

      ۲  فارسی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

      ۱  فرانک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 جمع: 

-------      

۱۹،۲۸۴      

---------        
  است۔ ۵۳-۵۲، صص شواهدی که خواستار حکم است مک دویول، 
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خط مقدم کتاب  یکنواختی در باستانو  درجه توافق نامه متنی
 مقدس

  

 درجه یکنواختی در دستنوشتههای عهدعتیق
 

 ۱۵۸۰اگر تمام نسخ خطی عهد عتیق در حال مقایسه هستند، آنها نشان می دهند که تنها یک نامه از هر 

 ۰۶۔۰۰این نشان می دهد تنها تفاوت  ۔حرف نشان می دهد که تفاوت ها در همه ی موارد وجود دارد

  ۔درصد مشابه است ۹۴۔۹۹درصد در میان نسخه های خطی، و یا آنها 
  

 درجه یکنواختی در نسخه های عهد جدید
  

خط در  ۴۰هزار خط عهدجدید تنها  ۲۰نسخه خطی که ما داریم، در حدود  ۵۳۰۹برای عهدجدید از 

آیه در  ۷،۹۵۷در میان  ۔کلمه، هیچ تفاوتی ندارند ۴۰۰پاساژ یافت میشوند، و یا حدود  ۱۹اغلب موارد در 

این نشان می دهد که تنها در حدود  ۔آیه است ۴۱جمله متضادی وجود دارد که حاوی  ۱۹عهد جدید، تنها 

درصد از متن اصلی در  ۳۳۔۹۸به عبارت دیگر  ۔درصد تفاوت میان نسخه های باستان وجود دارد ۷۷۔۱

 کلمه مختلف تنها در مورد  ۴۰۰از  ۔نسخههای عهد جدید مشخص شده است
  

ز آموزه های مسیحی یا تفاوت معنایی متن را ایجاد می کند و هیچ کدام از این ها هیچ کدام ا ۴۰-۵۰

در عهد جدید است که مکان  ۱۹در صفحه بعد لیستی کامل از  ۔اعتقادات را تحت تاثیر قرار نمی دهند

اکثر کتابهای مقدس کتاب مقدس در این آیات را  ۔در آن برخی از شک به خواندن اصلی وجود دارد

با این  ۔نشان می دهند که نشان می دهد که در نسخه های اصلی، خواندن صحیح این آیات وجود دارد

حال، هیچ کدام از این آراء مشکوک هیچ تاثیری بر آموزه های اساسی که مسیحیان همیشه اعتقاد دارند، 

  ۔ندارند

-----------  
  

  (۵۰-۴۶، صص شواهدی که خواستار حکم می شود مکدول، 
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خط مقدم   و یکنواختی در باستان درجه توافق نامه متنی
  کتاب مقدس

  
  در عهد جدید پاسپورت قابل بحث ۱۹
 
 یابد نجات تا است آمده انسان از. روزه و نماز توسط بلکه نیست، رفتن بیرون نوع این.....  ۱۷:۲۱ متی
 سپس و شد گم که آنچه پسر.....  ۱۸:۱۱ متی
 دارد شنیدن به گوش. یافت خواهد پایان... انجیل این و.....  ۲۳:۱۴ متی

  گذاری عالمت... مرد هر اگر.....  ۷:۱۶ مرقس

  گذاری عالمت نه ببخشید، نیست محکم سوزی آتش و میرند نمی را خود کرم.....  ۹:۴۸ مرقس
  گذاری عالمت.شد خواهد بخشوده شما پدر شما اگر اما.....  ۱۱:۲۶: مرقس
 .بود شده شمارش ستمدیدگان با او.....  ۱۵:۲۸ مرقس
 به را آن نوشند، می را مرگبار چیز هیچ آنها اگر و بگیرند؛ را مارها باید آنها.....  ۲۰-۹: ۱۶ مرقس
 ...  زند نمی صدمه آنها

 .چپ سمت دیگری و شود گرفته باید یکی.....  ۱۷:۳۶ لوقا
 ... آنها به کند آزاد را یکی باید او ضرورت برای.....  ۲۳:۱۷ لوقا
 ...  شد انجام خوبی به شدن وارد آب، از کننده ناراحت بار اولین از بعد کس هر.....  ۴: ۵ یوحنا
 آورد او به بود شده گرفته زنا در که زنی به زنی به ها فریسی و ها مقبره و.....  ۱۱: ۸--۵۳: ۷ یوحنا
 دارید؟ اعتقاد خدا پسر به آیا.....  ۹:۳۵ یُوحنا

 ممنون ممنون، دارید اعتقاد شما همه به اگر.....  ۸:۳۷ رسوالن اعمال
 ... انطاکیہ در دادند ادامه بارنابا و پل.....  ۱۵:۳۴ اعمال
 ... به خود متهمان کردن متهم.....  ۸: ۲۴ اعمال
 ... اختالف بودند عالی و رفتند یهودیان.....  ۲۹: ۲۸ اعمال
 شماست همه با مسیح عیسی ما خداوند محبت.....  ۲۴: ۱۶ رومیان

 دارد وجود نفر سه برای.....  ۷: ۵ یوحنا ۱
 

 .است شده ذکر مقدس کتاب مطالعات از بسیاری در آیات این: توجه
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 )پدران کلیسای اولیه( "پاتریستیک"
  

 هفت نویسنده پرطرفدار در طول چند قرن اول مسیحیت: 
  

 ۔او اولین پدر رسول کلیسا است ۔سالگی درگذشت ۹۹تا  ۹۲اسقف رم، از (: ۱۰۰- ۳۰)کلمنت 

دوم مترجم اصلی تئوری لوگوس در  مرقس(: یک متفکر مسیحی مسیحی بود و ۱۶۳-۸۹)جاستین 

  ۔او در کنار برخی از دانش آموزانش شهید شد ۔قرن به حساب می آید 

کلیسای پدر او یک  ۔بخشی از امپراتوری رومدر گیل، و سپس  لگنیماسقف (: ۲۰۲-۱۳۰)ارینئیس 

 ترتولئین ۔و متاهل بود، و نوشته های او در توسعه اولیه مفهوم مسیحی شکل می گرفتاولیه 
او اولین  ۔از کارتاژ در استان رومی آفریقاپر زرق و برق مسیحی نویسنده یک (: ۱۶۰-۲۴۰)

هیپولیتس  ۔نویسنده مسیحی است که یک مجموعه وسیع ادبیات مسیحی التین را تولید می کند
رم مهمترین متکلم قرن سوم در کلیسای مسیحی در رم بود، جایی که احتماال متولد (: ۱۷۰-۲۳۵)
  ۔شد

شد، شناخته می  امانتئیس عیسوی اوری گون مرقس(: همچنین ۱۲۵۴-۱۸۵۴) اوری گون 
  ۔متفکر و متفکر مسیحی بود که متولد شد و نیمه اول زندگی خود را در اسکندریه گذراند

 ۔و مسالمت آمیز مسیحی بود ایگزیگٹیک مورخ رومی، از قوم یونانی، (: ۳۴۰-۲۶۰) اوسبئیس 

  ۔میالدی اسقف اعظم سزار شد ۱۳۳۱او در سال 
  

  دیگر پدران اولیه کلیسای مهم عبارت بودند از:
  

  (۳۷۳-۲۹۵)  آتاناسیوس  (۱۰۷-۳۵)  پاپایا
  (۳۸۸-۳۲۹)  گرگوری  (۱۱۷-۳۵)  ایگناسیوس
  (۴۲۰-۳۴۲)  جروم  (۱۵۶-۷۰)  پولیکپپ
  (۴۰۵-۳۴۵)  هری پاتر  (۱۶۵-۱۱۰)  تاتیان
  (۴۳۰-۳۵۴)  آگوستین  (۲۱۵-۱۵۰)  کلمن

      (۲۵۸-۲۰۰)  کرپایان
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 )پدران کلیسای اولیه( "پاتریستیک"
  

نقل قول  ۔پدران کلیسا در کتاب های مختلفی که نوشتند، بسیاری از آیه های عهد جدید را نقل کرده اند

های بسیاری از آیه های کتاب مقدس که در نوشته های آنها مورد استفاده قرار می گیرند دقیقا متن یونانی 

نسخه ی اولیه ی که هنوز  ۵۳۰۰است که در اولین نسخه یونانی عهد جدید یافت می شود که در بیش از 

ستانی یافت شده، دقت و صحت نسخه نقل قول هایی که در این کتاب های با ۔هم وجود دارد دیده می شود

آیه عهد جدید را می توان در نوشته های  ۱۱همه جز  ۔های موجود یونان باستان را تایید می کنند

  ۔پاتریستیک نقل قول کرد
  

  جمع  -ُمکاشفہ  دیگر  پولس  اعمال  انجیل  نویسنده

    الیت  نامه ها  نامه ها      

  ۲،۴۰۶  ۱۱  ۲۰۷  ۱،۱۲۷  ۴۴  ۱،۰۱۷  جشن تولد:

             عیسوی  ۳۰-۱۰۰

  ۳۳۰  ۳  ۶  ۴۳  ۱۰  ۲۶۸  جاستین:

             م  ۸۹-۱۶۳

  ۱،۸۱۹  ۶۵  ۲۳  ۴۹۹  ۱۹۴  ۱،۰۳۸  :ارینئیس

             عیسوی  ۱۳۰-۲۰۲

  ۷،۲۵۸  ۲۰۵  ۱۲۰  ۲،۶۰۹  ۵۰۲  ۳۸۲۲  ترتولین:

             عیسوی  ۱۶۰-۲۴۰

  ۱،۳۷۸  ۱۸۸  ۲۷  ۳۸۷  ۴۲  ۷۳۴  هیپولیتس:

             م  ۱۷۰-۲۳۵

  ۱۷،۹۲۲  ۱۶۵  ۳۹۹  ۷،۷۷۸  ۳۴۹  ۹،۲۳۱  اوریگن:

             عیسوی  ۱۸۵-۲۵۴

  ۵،۱۷۶  ۲۷  ۸۸  ۱،۵۹۲  ۲۱۱  ۳،۲۵۸  :اوسبئیس

             م  ۲۶۰-۳۴۰

  ۳۶،۲۸۹  ۶۶۴  ۸۷۰  ۱۴،۰۳۵  ۱،۳۵۲  ۱۹،۳۶۸  )جمع(

  

--------  
  ۔، صشواهدی که خواستار حکم می شود مکدول،  
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  دکترین کاردینال مسیح
  

نسخههای اصلی یونانی، ترجمه عهدجدید به زبانهای دیگر، نوشتههای پدران اولیه کلیسا و 

شدهاند، همهی تصمیماتی که در شوراهای اولیه کلیسا در مورد کتابهای قومشناسی ساخته 

الهامات مسیح و دیگر آموزههای اساسی را تأیید میکنند از ایمان که همه مسیحیان امروز 
٪ با پیام نوشته های پدران کلیسای اولیه و با پیام در ۱۰۰اصل عهد جدید یونانی  ۔معتقدند

آیه که در نوشتههای  ۳۶۰۰۰متن عهدجدید و بیش از  ۔موافق است NTسایر ترجمه های 

 توافق ٪۱۰۰ریستیک نقل شده است، به وضوح نشان میدهد که این پدران کلیسا در پات

 درباره آموزه های مسیحی مسیح که در کتاب مقدس یافت می شود: 
  

 ۲۱-۱۸: ۱ متی۔۔۔۔۔۔۔۔  مسیح خدایان تولد
 ۱۵-۱۴: ۴ عبرانیان۔۔۔۔۔۔۔۔۔  مسیح سحرگاه

 ۲۹-۲۸: ۲۰ یوحنا۔۔۔۔۔۔  مسیح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  مسیح خداحافظی
 ۱۱-۵: ۲ فیلیپیان تجسم
 ۸: ۱۳ عبرانیان۔۔۔  مسیح ابدیت
 ۱۲-۵: ۵۳ اشعیا۔۔۔۔۔۔۔۔  مسیح باطل مرگ
 ۲۶-۲۵: ۴ یوحنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  مسیح عالم

 ۳۱-۳۰: ۲۰ یوحنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  مسیح همهجانبه
 ۲۲-۱۵: ۱ کولسیان۔۔۔  مسیح خالق قدرت
 ۱۴-۱: ۱ یوحنا۔۔۔  است خدا کالم مسیح
 ۶۲-۶۱: ۱۴ مرقس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  است خدا پسر مسیح
 ۲۰-۱۶: ۱۶ متی۔۔۔  است مسیح مسیح
 ۱۵-۱۴: ۴ یوحنا ۱۔ است جهان دهنده نجات مسیح
 ۵ :۲ تیموتاؤس ۱۔۔۔۔  است انسان و خدا بین واسطه مسیح
 ۱۱-۵: ۲ مرقس۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ببخشد را گناهان تواند می مسیح عیسی

 

 بگذار،۔۔۔  پسر و کند پدر می انکار که است مسیحی ضد او۔۔۔۔۔  ۲۴-۲۲: ۲ یوحنا ۱
 شنیدید آغاز آن از که آنچه اگر باشید شروع آنجا در شنیدید، شنیدن از که آنچه بنابراین،از

 ۔پدر در و پسر در باید ادامه نیز شما ماند، خواهد باقی شما در شد خواهد
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۷۹ 
 

 دکترین کاردینال مسیح
 

  قرآن تأیید دکترینهای کتاب مقدس مربوط به مسیح است

  

 ۲:۸۷ ... البقره است مریم پسر مسیح عیسی
 ۳:۴۵ آل عمران........  است مسیح مسیح عیسی
 ۱۷۲: ۴ النسا...  است هللا خادم مسیح عیسی
 ۱۹:۳۰ مریم............  است پیامبر مسیح عیسی
 ۷۵: ۵ المائده. خداست رسول مسیح عیسی
 ۳: ۳ آل عمران...  است خدا کالم مسیح عیسی
 ۱۹:۳۴ مریم....  است حقیقت کالم مسیح عیسی
 ۶۶:۱۲ التحریم..  است هللا روح مسیح عیسی
 ۱۹:۲۱ مریم...  است بشر برای ای نشانه مسیح عیسی
 ۱۵۹: ۴ النسا..............  است شاهد یک مسیح عیسی
 ۱۹:۲۱ مریم...  کند می رحمت خدا از مسیح عیسی
 ۳:۴۵آل عمران( .... برجسته) است عالی مسیح عیسی
 ۳:۴۶ آل عمران..........  است عادل مسیح عیسی
 ۱۹:۳۱ مریم..............  است شده داده برکت مسیح عیسی
 ۲:۸۷ ............. البقره کرد معجزه مسیح عیسی
 ۲۵۳: ۲ البقره. شد هدایت القدس روح توسط مسیح عیسی
 ۳:۴۷ آل عمران..  است شده متولد باکره یک از مسیح عیسی
 ۳:۴۹ آل عمران...  کند می هدایت حقیقت به مسیح عیسی
 ۳:۴۹ آل عمران.........  کرد درمان را مردم مسیح عیسی
 ۳:۴۹ آل عمران.......  است کشته را ها مرده مسیح عیسی
 ۳:۵۵ آل عمران. شد زنده مردگان از مسیح عیسی ۳:۵۵ آل عمران. گیرد می جان مؤمنان غیر برای مسیح عیسی
 ۳:۵۵ .... آل عمران رسید بهشت به مسیح عیسی
 ۱۱۰: ۵ المائده..........  کند می زندگی یک مسیح عیسی
 ۱۹:۱۹ مریم.........  دوباره.................  است مقدس مسیح عیسی
 ۴۳:۶۱ الزحروف آید می مسیح عیسی
 ۶۱،۶۳ :۴۳ ..... الزحروف داند می را آینده مسیح عیسی
 ۴۳:۶۳ . الزحروفشود دنبال و پیروی باید مسیح عیسی

---------------  
  ۔۳۸-۳۷، صص  اعتقاد اسماعیل ، اسماعیل آدان بن 

  

نگاهی ۔ ۱۶به خودتان بسپارید، که سود شما ممکن است برای همه ظاهر شود۔  ؛ مراقب این چیزها باشید ۔۱۵ ۔۔۔۔۔ ۱۶-۱۵: ۴ اوستیموت ۱
 ؛ در آنها ادامه دهید برای این کار باید خود و کسانی را که به شما گوش می دهند نجات دهید۔  دکترین نزدخودت و به  اطاعت
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۸۰ 
 

 شوراهای اولیه کلیسا؟ افتاده استچه اتفاقی 
  

امپراتور کنستانتین، اسقف ها و پدران کلیسا دعوت  قبل از مسیح  ۳۲۵ ،۲۵ژوئیه  - ۲۰مه برگزار شد  نیسیاشورای 

نفر در تاریخ، پرونده این شورا را  ۳تنها  ۔اسقف اولین بار از این شورای کلیسا حضور داشتند ۳۱۸کرد و حدود 

 ۔هدف شورا بحث در مورد اینکه آیا مسیح الهی بود یا خیر ۔ یوستسیوس و آتنیسوس ، یوسفیوس ثبت کرده اند:

موضوعی که  ۔آریوس گفت که مسیح الهی و ابدی نبود، در حالی که آتناسیوس گفت او هم الهی و هم ابدی است

با این حال، تصمیمات  ۔ عنوان "کانونیکال" در این شورا مورد بحث قرار گرفت در نظر گرفته شده به کتاب بود

  ۔" ذکر شده در زیر نشان داده شده است نیکن کرید جمعی که آنها انجام دادند، در "

  
 :نیکن کرید

  
هستند، و زمین و همه چیزهایی که قابل مشاهده و نامرئی ما به یک خداوند متعال پدر، سازنده بهشت 

و در یک خداوند عیسی مسیح، تنها فرزند خدا، تولد پدر از قبل از همه جهان، خداوند، نور  ۔ایمان داریم

نور، بسیار خدای بسیار خدا، متولد، ساخته نشده است، بودن یک ماده با پدر توسط همه چیز ساخته شده 

توسط روح القدس مریم مقدس تجسم است چه کسی برای ما مردان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد و 

او رنج می برد و دفن شد، و  ۔یافت و مرد شد و همچنین برای پونتسی پیالتس نیز برای ما مصلوب شد

شد و در سمت راست پدر روز سوم او با توجه به کتاب مقدس دوباره صعود کرد و صعود به بهشت 

و  ۔سریع و مرده، پادشاهی که هیچ پایان نیست و او دوباره با شکوه می آید تا به قضاوت هر دو ۔نشست

ما به روح القدس، خداوند و وظیفه زندگی ایمان داریم، که از پدر و پسر پیش می رود، که با پدر و پسر 

و ما به یک کلیسای مقدس  ۔با هم پرستش می کنند و جالل می دهند، که توسط پیامبران سخن می گویند

و ما به دنبال قیام مردگان  ۔ک غسل تعمید برای تجدید گناه را تایید می کنیمما ی ۔کاتولیک و رسول معتقدیم

 آمین  ۔و زندگی جهان هستیم
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 شوراهای اولیه کلیسا؟ چه اتفاقی افتاده است
 

 الؤدوکیہشورای 
 عیسوی ۳۶۳

  

تمام کتابهای کانن عهد جدید را به جز وحی اعالم کرد و پذیرفت۔ اما در سه شورای بعدی نیز پذیرفته 
 شد۔ 

  

 قسطنطنیه شورای ؤل۱
 عیسوی ۳۸۱

  

 پدر و المائده کلیسا در مورد خدای روحالقدس بحث و تایید کرد۔  ۱۵۰با 
  

 شورای دمشق
 م ۳۸۲

  

 ۳۶۷[ در Festalکتاب که بوسیله اوتاناسیوس، اسقف اسکندریه، توسط یک نامه ] ۲۷همان لیستی از 

 میالدی منتشر شده است، استفاده شده است۔ 
  

 شورای هیپو
 عیسوی ۳۹۳

  

در حال حاضر در عهد جدید به رسمیت شناخته شده توسط کلیسای ارتدکس کتاب که  ۲۷فهرستی از 

 پذیرفته شده است۔ 
  

 کارتاژ سومشورای  سوئم
 عیسوی ۳۹۷

  

میالدی پشتیبانی می  ۳۶۷، اسقف اسکندریه در اتهانسئیسکتاب را که به وسیله ی  ۲۷همان لیستی از 

 شود، مورد استفاده قرار داد۔ 
  

 شورای قسطنطنیه دوئم
 عیسوی ۵۵۳ ۵مه 

 

اسقف تحت پاپ وگیلویوس و امپراتور جاستینانی اول، تصمیمات چهار شورای عمومی را تصدیق  ۱۶۵
 کردند )نیکیا، قسطنطنیولی، افسس و کلدئون(۔ 
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 چیست؟ چرت زدنکتابهای 
  

میالدی نوشته شده است و هرگز بخشی از "کانن" کتاب  ۳۳تا  ۴۲۵کتاب مسیحی بین سالهای  ۱۴کتاب 

بود تا  از شورای ترنت هفتم ۴ جلسه در طول آن را ۔مقدس نیست که توسط پدران اولیه کلیسا پذیرفته شد

متعارف" یا "درجه دوم"  تثنیہ که کلیسای کاتولیک رسما این کتاب جعلی به عنوان " نیست ۱۵۴۶ آوریل ۸

کتاب است  ۱۴شامل  چرت زدن ۔ را رد می کند دوم الهام بخش پروتستان مفهوم ۔الهام پذیرفته شده است

  ۔کلمه است ۱۵۵،۸۷۵آیه و  ۵۷۱۹فصل،  ۱۷۳که شامل 
 

 آیات  ها فصل   کتاب آثار   نام

 ۲۴۴  ۱۴ ( ۱۷۵-۲۵۰  قبل از مسیح)  طوبیاه . ۱

 ۳۳۹  ۱۶  (۱۱۰-۱۷۵ )قبل از مسیح  : جودیت. ۲

 ۱۰۸   ۷ (۱۴۵-۱۸۰ )قبل از مسیح : استر به افزودن. ۳

 ۱۶ (۶۳-۱۰۳ )قبل از مسیح  : اول. مکابیوں ۴

 ۹۲۴ 

۱۵  (۱۰۰ .)قبل از مسیح  : دوم. مکابیوں ۵

   ۵۵۵ 

۱۹ (۴۰ عیسوی-۱۵۰ قبل از مسیح)  : سلیمان حکمت. ۶

   ۴۳۵ 

 ۵۱  (۱۹۰ )قبل از مسیح   . جامعہ۷

  ۱.۳۹۱ 

 ۹  (۱۵۰ .قبل از مسیح)   عزرا۱. ۸

 ۴۴۷ 

 ۱۶  (۱۳۵-۷۰ عیسوی)  عزرا۲. ۹

 ۸۷۴ 

 ۶  (۲۰۰ قبل از مسیح)  . باروک۱۰

  ۲۱۳ 

  ۱ (۵۰-۱۵۰. قبل از مسیح)  از منسی نماز. ۱۱

 ۱۵ 

 ۶۸  ۱ (۱۶۳-۱۶۷ )قبل از مسیح جوان مرد سه آهنگ. ۱۲

 ۱  (۱۰۰ .)قبل از مسیح  سوسن. ۱۳

 ۶۴ 

 ۱ (۱۰۰-۱۵۰ )قبل از مسیح  اژدها و بعل. ۱۴

 ۴۲ 

----------- 

۱۷۳ 

 ۵،۷۱۹ 
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 چیست؟ چرت زدنکتابهای 
  

کتاب پلیسی )جعلی شناخته شده( وجود دارد که  ۹۵کتاب اضطراب )مقاله های جعلی( و  ۲۹

 کتاب مقدس توسط مسیحیان اولیه پذیرفته نشد به دالیل زیر: « کانن»هرگز به 
  

نامهای دروغین برای  ۔آنها به عنوان جعلی یا دروغ شناخته شدند       .1

  ۔نویسندگی استفاده شد
 

یهودیان هرگز آنها را به عنوان کالم خدا  ۔آنها بخشی از کانن عهد عتیق نبودند      .2

  ۔پذیرفتند

 

می دانستند، اما هرگز از آنها نقل  چرت زدنعیسی و شاگردانش از کتابهای        .3

  ۔می داد عهد عتیقرا به  ۵۵۹۔۲عهد جدید قول نمی کردند، در حالی که 
 

آنها ادعا نمی کنند که الهام الهی  ۔هیچ پیامبری در این نوشته وجود ندارد       .4

 ( ۱۵:۳۸و  ۲:۲۳مكبئس  ۲) ۔خداوند باشند
 

قبل از میالد و  ۴۲۵ ماالکیکتابهای پرافتخار در طول دوران سکوت بین        .5

پیامبر بعدی و نهایی  ۱ :۳ ماالکیبر اساس  ۔۳۳ ۔آگهی عهد جدید نوشته شده بود

  ۔که قبل از آمدن مسیح ظاهر می شود، یحیی تعمید دهنده است
 

منابع باستانی متعددی معتبر که اغلب به عهد عتیق اشاره می کنند و از کتاب    .6

  ۔مقدس از قنوت محروم می شوند

  فیوال
 قبل از مسیح)

  ساله( ۵۰  - ۲۰
  میالدی( ۹۵-۳۷)  جوزفوس

    سال( ۱۷۵)  ملته
  

کتابهای پرافتخار و پرافتخارانه حاوی بسیاری از خطاهای تاریخی، جغرافیایی و    .7

  ۔آموزه ای است
  

 شنود نبوت، می را کتاب این کلمات میدهم که شهادت مرد هر برای من زیرا .....۱۸:۲۲ُمکاشفہ 
 افزوده او به است شده داده او به که را هایی عذاب شود، خداوند اضافه چیزها این به کس هر اگر

 است۔ شده نوشته کتاب این است در
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 انجیل برنابا چیست؟
  

میالدی در زمان سلطنت  ۱۰۰حدود  ۱ صفحه ای ۱۳نامه  اولین ۔دو کتاب به نام انجیل برنابا وجود دارد

این توسط برنابا که در  ۔م( نوشته شده است ۱۳۸-۱۱۷م( و یا هادریان ) ۱۱۷-۹۷تراجاالن)امپراتور 

این اشاره به تخریب اورشلیم در سال  ۔( نوشته نشد۳۷-۳۶ :۴ اعمال رسوالنعهد جدید ذکر نشده بود )

این آموزه های مسیحی زیر را ذکر  ۔بار ۱۵ عهد جدیدبار و  ۱۱۰ عهد عتیقبه نقل از  ۔میالدی است ۷۰

  می کند:

  

  بار x ۳   خدا(:)به عنوان  پدر
  بار ۱۰× :  پسر خدا 
  بار x ۱۲:  روح القدس 
  مرتبه ۱۵:  عیسی مسیح 

  بار x ۳: مسیح
  بار x ۲:  خداوند عیسی مسیح

  x ۱۱:  مصلوب شدن مسیح و ختنه او
  بار x ۲:  قیام مسیح از مردگان

 بار  ۶۷:  پروردگار
  بار x ۳۱:  خدا

  بار x ۷ : خداوندا
  

توسط  ۱۵فصل در قرون وسطی در قرن  ۲۲۲صفحه با  ۳۶۶یک کتاب  ۲ دومانجیل برنابا 

هدف این کتاب  ۔مارینو، یک کشیش کاتولیک که به اسالم گرویده نوشته شده است فرا

در آن، تناقضات تاریخی، جغرافیایی و داخلی زیادی وجود  ۔مسیحی بودن را بی اعتبار کرد

ثروتمند برنابا با مضامین کتاب مقدس و قرآن در بسیاری از نقاط مقابله این انجیل دوم  ۔دارد

  -------- ۔می کند

  ۱۳۳ ص ۱ ۔آنتے نیسان، جلد  پدرانککس،  .1
  ۔۱۹۰۷،  انجیل برنابا، ریگ .2
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 انجیل برنابا چیست؟
 

 دروغین برناباسمشکالت داخلی در داخل 
  

( هنگامی که عیسی به ناصره ۲۰)فصل  ۔ناصر رفت"عیسی با قایق از دریای گالیله تا     .1

در این منطقه  ۔(۱۵۲-۱۵۱و به اورشلیم آمد ")فصل  ۔۔۔رسید، او به قایق سوار شد 

 دریایی وجود ندارد! 

یک دینار طالیی است که در زمان عیسی وجود  "،دقیقه  " ۶۰ذکر  ۵۴فصل   .2
  ۔نداشت، اما در میان قرون وسطی در اسپانیا استفاده شد

"کوزه های شراب چوبی" را که برای نگهداری شراب استفاده می شود،  ۱۵۲فصل   .3

این تا سن میانسال ها مورد  ۔اشاره می کند اما در طول زمان عیسی این ها نامعلوم نبود

 ( ۹:۱۷)متی  ۔در زمان عیسی مسیح چیده شده بود ۔استفاده قرار نگرفت

نوشته شده است نقل شده  ۱۴-۱۳که در طول قرن  ڈایاٹیسارونبه نقل از  ۲۲۲در فصل   .4

همچنین نقل قول از  ۔( است۱۳۲۱-۱۲۶۵ عیسویهمچنین به نقل از شعر دانته ) ۔است

این نقل قول ها نشان می دهد  ۔میالدی نوشته شده است ۳۸۵التین جروم، که در  ولگیٹ

  ۔که نمی تواند یک نوشتن قرن اول باشد

(، پونتیوس پیالتس والی فلسطینی در ۱۲۷و  ۳با توجه به "بارنابا" دروغین )فصل  .5

 ۲۶با این حال پیالتس سلطنت خود را تا زمان  ۔هنگام تولد و مرگ عیسی مسیح بود

  ۔سالگی آغاز نکرد

دیم، هرود و پیالته با هم در عبادت پیش از عیسی ، کشیش ق۹۳با توجه به فصل  .6
این بر خالف کتاب مقدس و حقایق است، زیرا این مردان  ۔مسیح کشیده شده بودند

  ۔از عیسی نفرت داشتند و نمی خواستند او را پرستش کنند
"برنابا" انکار می کند که عیسی مسیح است، هرچند کتاب مقدس و قرآن تأکید می کند     .7

 ۲۶-۲۵: ۴و  ۱:۴۱، یوحنا ۱۷-۱۳: ۱۶، متی ۲۶-۲۴: ۹که عیسی مسیح است )دانیل 

 ( ۳۱-۳۰ :۹ التوبہ ۱۷۲و  ۱۵۷: ۴، نیس ۳:۴۵، علی امران ۷۲و  ۵:۱۷مائده ؛ 

-۱: ۱۳با توجه به عهد جدید، برنابا واقعی یک شریک در انجیل با پولس بود )اعمال     .8

  ۔، برنابا دروغین، تعالیم پائولو را دروغین عنوان می کند۲۲۲(، اما در فصل ۴۲و  ۳

 

  ۔۲۷۸-۲۲۷، صص  ویکیل بارنابا بنسون،
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۸۶ 
 

 دلیل واقعی برای ادعاهای مسلمانان در مورد فساد چیست؟

  
 :۷ االعرافکه نمی دانست چگونه خواندن یا نوشتن ) "یوممی"محمد یک عرب بی سواد بود، 

 العنکبوتقرآن می گوید که محمد هرگز کتاب مقدس را قبل از دریافت آیات قرآن ) ۔(۱۵۷-۱۵۸

محمد فکر کرد که وحی که دریافت کرد، چیزی جز آنچه  ۔( ندیده است۴۲:۵۲ الشوری  ، ۲۹:۴۸

معتقد بود که  عیسویمحمددر ابتدا  ۔( متفاوت بود۴۱:۴۳ ُفصلتدر کتاب مقدس نوشته شده بود )

 فاطرن تأیید می کنند که آنچه که او دریافت می کند با کتاب مقدس سازگار است )یهودیان و مسیحیا

به دلیل این فرض، سوره های اولیه محمد که در دوره مکه نوشته شده بود، در مورد  ۔(۳۵:۳۱

بنابراین سوره های بسیاری در  ۔(۱۵۷-۱۵۴، ۱۱۴، ۲۰: ۶یهودیان و مسیحیان مثبت بودند )انام 

که یهودیان و به ویژه یهودیان را   (۱۷ طول دوره مکه نوشته شده است )صفحه را ببینید 

  ستایش کرد
  
او حتی به مسلمانان بالقوه  ۔(۱۹۷-۱۹۶: ۲۶، شوارا ۱۰۸-۱۰۷: ۱۷سیحیان )ایسرا م

توصیه کرد که آنها بتوانند با یهودیان و مسیحیان چه می گویند، اگر در مورد آنچه که او در 

  ۔(۱۰:۹۴حال آموزش بود شک داشتند )یونس 

  
محمد قبال بارها تأکید کرده بود که کتاب مقدس کالم خدا است، اما زمان گذشت، او مجبور شد از 

همانطور که  ۔ار شود که تناقضات بسیاری در بین قرآن و کتاب مقدس وجود دارداین واقعیت بید

محمد به مدینه نقل مکان کرد و به این ترتیب که سوره های قرآن بیشتر و بیشتر می شد، محمد به 

شدت توسط یهودیان و مسیحیان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت تا بسیاری از تناقضات بین قرآن 

 ۔(۵:۶۴، مائید ۱۴۵، ۱۲۰، ۱۱۱، ۹۱، ۸۹-۸۸: ۲ البقره) ۔را مورد انتقاد قرار دهد و کتاب مقدس

از آنجا که مسلمانان هیچ توضیحی برای این تضاد های واضح بین کتاب مقدس و قرآن برای حفظ 

  ۔اعتبار نداشتند، آنها مجبور شدند ادعا کنند که کتاب مقدس تغییر کرده است

 



۸۷ 
 

 دلیل واقعی برای ادعاهای مسلمانان در مورد فساد چیست؟

  
محمد به عنوان پیامبر، با تولید یک معجزه یا یک پیشگویی درباره یهودیان مدینه از اثبات ادعای 

محمد اعتراف کرد که  ۔(۱۸۸-۱۸۷ :۷ االعراف، ۱۲۴، ۳۸ - ۳۷: ۶)انعام  ۔آینده، خواسته اند

، انعام ۱۰:۲۰قادر به انجام معجزه نیست و قادر به ارائه پیشگویی در مورد آینده نیست )یونس 

  ۔(۶:۵۰

  
نگرش محمد نسبت  ۔(۲۵-۲۲: ۸۱د را متهم به داشتن شیطان کرد )تکویر سپس یهودیان محم

به یهودیان و مسیحیان در دوران مدینا به سرعت تغییر کرد و لحن او نسبت به آنها اهمیت 

بیشتری پیدا کرد تا او را به سوی حمله و کشتار یهودیان و مسیحیان به عنوان دشمنان خدا 

  ۔(۶۴:۱۴ التغابن، ۳۰-۲۹، ۵ :۹ التوبہ، ۲۰-۱۸: ۳ آل عمران، ۱۹۳-۱۹۱ :۲ البقره)

  
 :۷ االعرافقرآن دو بار ادعا می کند که کتاب مقدس حاوی پیام نبوت برای آمدن محمد است )

بنابراین بسیاری از محققان مسلمان سعی کردند از کتاب مقدس متنوعی  ۔(۶ :۶۱ الصف&  ۱۵۷

-۲۵، ۲۰-۱۹، ۱۰-۱: ۳،۱۷: ۱۶برای نشان دادن ارتباط انجیلی با محمد استفاده کنند: )پیدایش 

؛ ۴۳-۴۱: ۸پادشاهان  ۱؛ ۳۴:۱۲، ۲-۱: ۳۳، ۱۵،۱۸: ۱۸؛ تثنیه ۴۹:۱۰، ۱۳-۱۶: ۲۵، ۲۶

: ۲۸، ۱۷-۱۳، ۷-۶: ۲۱؛ اشعیا ۱۶-۱۰: ۵؛ آهنگ سلیمان ۹-۱: ۱۴۹، ۱۶-۱: ۹۱، ۵-۳: ۴۵ مزمور 

؛ ۱۴-۱۳: ۷، ۲۹: ۲؛ دانیال ۱-۶: ۶۳، ۱-۱۲: ۵۳، ۱۱، ۱-۴: ۴۲، ۱۵-۱۹: ۳۳، ۲۹:۱۲، ۹-۱۳

-۱۶: ۱۴، ۱۴:۳۰، ۴:۲۱، ۲۱: ۱؛ یوحنا ۷: ۱ مرقس؛ ۲۱:۴۳، ۳:۱۱؛ متی ۹ :۳ صفنیاه؛ ۳ :۳ حبقوق

با این حال، مطالعه ای از این قسمت ها در زمینه  ۔(۲۶-۲۲: ۳؛ و اعمال ۱۳، ۷، ۱۶، ۱۵:۲۶، ۲۶، ۱۷

بنابراین، مسلمانان مجبور  ۔آنها نشان می دهد که هیچ یک از این آیات واقعا هیچ ارتباطی با محمد ندارد

را مبنی بر اینکه مسیحیان باید آیه های مربوط به محمد را از کتاب مقدس گرفته اند،  پیش شرطیشده اند 

  ۔بپذیرند
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 مسلمانان باید در نظر بگیرند برخی از سواالت دشوار برای
  

بودن تغییر کرده است باید شخص یا افرادی در تاریخ کلیسا باشد  انجیل؟ به منظور  انجیلتغییر کرد  که

نام این خائنان به ایمان چیست و چه چیزی آنها را  ۔که مسئولیت چیدمان و انجام این تغییر را داشته باشند

تحریک می کند؟ آیا مسیحیان خداحافظی ایستاده و اجازه می دهند مردان بد با چنین طرح شیطانی بدون 

 بارزه کنند؟ جنگ م
  

 کدام فساد ادعایی یا تقریبا جزئی؟ بود تغییر کرده اند؟ انجیل کتاب ها و یا بخش هایی از آن چی
معیارهای تعیین  تغییر کرده است؟ انجیل چه مقدار از قطعات خاص تحت تاثیر قرار گرفتند

اعتقاد دارد و آیا قرآن هنوز  خراب شده چرا انجیل اگر کدام قسمت ها تغییر کرده اند؟ معیار چیست؟
  اطاعت از آن را ثابت می کند؟

  

زمان  ، "پیش از" یا "بعد از" انجیل فساد به اصطالح تغییر کرد؟ انجیل بود چه زمانی
 " تأیید می کند ایجیل خود را به عنوان " روزنامه چرا محمد، اگر قبل از محمد بود، سپس محمد

   نفر ۵۳۰۰پس اگر پس از محمد بود، پس چرا  تغییر کرد؟کالم خدا به جای گفتن آن  ؟
نسخ خطی که پیش از اسالم همه چیز  التین ۱۰۰۰۰به عالوه بیش از  انجیلنسخه های خطی یونانی از 

  را می گویند؟
  

 ین فساد ادعایی بود که محل را گرفته بود در چه شهر یا چه تغییر کرد؟ انجیل بود جایی که
ما می توانیم از کجا پیدا  پدیده یا در سراسر جهان بود؟ فساد ادعا شده محلی بود؟آیا  محل؟

کجا  باشد نجیل اگر متن اولیه ای ؟ انجیل و مقایسه آن با حال حاضر است انجیل اصل کنیم

  قرار بود که ادعا شده باشد تغییر کرده است؟ است؟
  

مسیحیان همیشه می خواهند که  خداحافظی میکنیچرا هیچوقت  تغییر کرد؟ انجیل بود چرا
مسیحیان همیشه تالش می کنند  چرا هر واقعی روشنفکری کتاب مقدس خود را؟ زندگی را تغییر دهند

 لعنت ابدی خود؟ آنها می دانستند که مجازات برای چنین اقداماتی ممکن است که انجیل خدا را تغییر دهند
تغییر یافته برای  که آنها ادعا شده است بود انجیل نسخه از اصل یک چرا مسلمانان را حفظ نمی کنند

  نشان دادن تفاوت های خاص بین
  

  و آنچه که امروز وجود دارد؟ انجیل اصلی
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 مسلمانان باید در نظر بگیرند برخی از سواالت دشوار برای

  
همه فرقه های مختلف و مذاهب هر دو یهودی و مسیحیان تا کنون به توافق کامل دست یافته  چطور

اند تا تصمیم بگیرند که چه تغییراتی باید به کتاب مقدس انجام شود؟ چگونه مسیحیان واقعی همیشه 

ممکن است مسیحیان احتماال همه را جمع می کنند از نسخ خطی  چطورچنین چیزی را می پذیرند؟ 

میالدی میالدی بود، کلیساهایی با نسخههای  ۳۲۵عهد جدید برای تغییر آنها زمانی که در سال 

که در همه جا پراکنده بودند، از دور تا دور هند، ائتالف، ترکیه، آلمان و ایرلند وجود  انییلخطی 

 جیلان داشت؟ چگونه ممکن است مسیحیان از سراسر جهان به طور ناگهانی هزاران نسخه از اصل

 ؟  کنندجدید را بازنویسی می  آنجلبدون ردیابی ناپدید می شوند و سپس  را

  
اگر خدا اجازه دهد خداوند متعال باشد شیطان خود را بر خدا پرستش می کند و هدف و  چطور

آیا خدا نمی خواهد از طرح  ۔قدرت خدا را از بین بردن کتاب های مقدس خدا متوقف می کند

شیطان برای تغییر آنها جلوگیری کند؟ اگر خدا بخواهد شیطان را از فساد کتاب مقدس متوقف 

 نبود؟  کند، پس چرا او

  
این است که مسلمانان نمیتوانند نام ببرند حتی یک مورخ سندیکال که کتاب مقدس تغییر  چطور

میالدی یا هر زمان دیگر در تاریخ به طور جدی تغییر کرده  ۳۲۵کرده است؟ اگر کتاب مقدس در 

 یا به خطر افتاده باشد، آیا این واقعیت مهم در آن زمان به طور گسترده ای تبلیغ نشده است؟ 

  
مسلمانان صادقانه می گویند عقیده دارند عیسی است پیامبر و در عین حال خواندن یا اطاعت از  چطور

یا کافر بر  "کافیر"بدون اینکه خودشان تبدیل به یک  اندثبت شده  انجیلعبارات عیسی همانگونه که در 

، ریاکار نیستند، اما به طبق قرآن باشند؟ چگونه مسلمانان فکر می کنند در حالی که اعتقاد به قرآن ندارند

همان شیوه اعتقاد ندارند که کتاب مقدس که آنها به وسیله قرآن به آن اعتقاد دارند؟ چگونه یک مسلمان می 

تواند فکر کند که خدا یک استاندارد دوگانه برای محافظت از قرآن داشته است، اما به هیچ وجه از تمام 

 کتاب های مقدس دیگر محافظت نمی کند؟ 
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 طرح ابدی خدا از رستگاری
 

۱ 
 خدا مقدس است و دستور می دهد که ما مقدس باشیم!

  

: پس شما باید خودتان را تثبیت  خداوند من خداوند تو هستم برای ۔۔۔۔۔ ۴۵-۴۴ :۱۱ الویان
  ۔من مقدس استکنید و مقدس باشید برای 

  

، بدون آن هیچ کس خداوند  مقدس مردان، وصلح با همه  پیروی کنید ۔۔۔۔۔ ۱۲:۱۴عبرانیان 
  ۔را نمی بیند

  

اما به عنوان کسی که خواست نامش فاش شود تو مقدس هستی،  ۔۔۔۔۔ ۱۶-۱۵: ۱ پطرس  ۱

  ۔برای من مقدس است مقدس باشید، زیرا نوشته شده است،  مقدس در هر نوع زندگی باشیدبنابراین 
  

۲ 
 کند و آن را محکوم می کند!کتاب مقدس خدا گناه را تعریف می 

  

گناهان، ای خداوند، چه کسی  اگر تو، خداوند، عالمت گذاری کنی ۔۔۔۔۔ ۳: ۱۳۰مزمور 
  ؟ ایستاده است

  

  بنده گناه هرکه گناه را مرتکب شود ۔۔۔۔۔ ۳۴: ۸یوحنا 
  

  است آنچه که از ایمان نیست گناه ۔۔۔۔۔ ۲۳: ۱۴رومیان 
  

، او  نقض در یک نقطه قانون، و در عین حال برای هر کسی که کل را حفظ کند ۔۔۔۔۔ ۲:۱۰ یعقوب
  ۔ متهم به همه است را
  

خوب است، و آن را انجام نمی دهد، به او گناه  به او که می داند بنابراین، ۔۔۔۔۔ ۴:۱۷یعقوب
  ۔ است

  

گناه هر کس گناه را مرتکب شود همچنین قانون را نقض می کند برای  ۔۔۔۔۔ ۴: ۳یوحنا      ۱

  ۔است تخطی از قانون است
  

  است همه ی ناپذیری گناه ۔۔۔۔۔ ۱۷: ۵یوحنا  ۱
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 طرح ابدی خدا از رستگاری
 

۳ 
همه مردم قبل از یک خدای مقدس برای گناهکاران، مجازات می 

 شوند!
  

پوست، یا لئوپارد نقاط خود را؟  ائتالف می تواند او را تغییر دهدآیا  ۔۔۔۔۔ ۱۳:۲۳ارمیا 
  ۔ خوب انجام دهید، که عادت کرده اید بد انجام دهید سپس ممکن است

  

قلب پاک، من از گناه من پاک  چه کسی می تواند بگوید، من را ساخته ام ۔۔۔۔۔ ۹: ۲۰ امثال
  ؟ است

  

  ۔بر زمین، که نیکوکاری و گناه نکند نیستیک مرد درست  برای ۔۔۔۔۔ ۷:۲۰ جامعہ
  

هیچ کس صالح نیست،  وجود دارد همانطور که نوشته شده است ۔۔۔۔۔ ۲۳و  ۳:۱۰رومیان 
  ۔و از رسیدن به جالل خدا همه گناه کرده استبرای  ۔۔۔ هیچکس

 

۴ 
اجازه نمی دهند بلکه محکوم می شوند که از جانب گناهکاران به بهشت 

 برای ابدیت در جهنم جدا شوند!خداوند 
  

  ۔همان کسی که گناه می کند، می میرد ۔۔۔۔۔ ۴: ۱۸حزقیال 
  

  ۔هر کس گناه خود می میرند ۔۔۔۔ ۳۱:۳۰ارمیا 
  

اما هدیه خدا زندگی ابدی از طریق عیسی  زیرا که مزد گناه مرگ است، ۔۔۔۔۔ ۶:۲۳رومیان 
  ۔مسیح، پروردگار ما است

  

  مرگ چهارم گناه، هنگامی که آن را به پایان رسید، به ارمغان می آورد ۔۔۔۔۔ ۱:۱۴ یعقوب
  

او را کتک می ترس؛  اما شما را پیشاپیش خود خواهید دانستید که چه کسی هستید ۔۔۔۔۔ ۵: ۱۲لوقا 
 بله، من به شما می گویم، او را ترسانید  ۔به جهنم بیفکند زنید که پس از کشته شدن قدرت دارد
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۵ 
خداوند مهربان و مهربان است و تمایل ندارد که هر گناهکار را در جهنم 

 ۔برای همیشه از دست بدهد
  

وعده، همانطور که بعضی از مردان شمردن  در مورد او چیزي نیست خداوند ۔۔۔۔۔ ۹: ۳ پطرس ۲
، اما همه باید به  رنج زیادی نسبت به ما دارند و مایل نیستند هرکسی از بین برودرا محاسبه می کنند، اما 

  ۔توبه باز گردند
  

در حالی که هنوز  در آن، خداوند عشق خود را نسبت به ما تجلیل می کند اما ۔۔۔۔۔ ۸: ۵رومیان 
  ۔ گناهکار بودند، مسیح برای ما مردهم 

  

، که  عشق خدا به سوی ما ظاهر شد در این بودخداوند عشق است  ۔۔۔۔۔ ۱۰-۸: ۴یوحنا      ۱

در اینجا عشق است  ۔خداوند تنها پسر تولد خود را به دنیا فرستاد تا بتوانیم از طریق او زندگی کنیم

فرزند او برای تسلیم گناهان  فرستادو  او ما را دوست داشت، اما  خدانه اینکه ما را دوست داشت 

   ۔ما است

  
۶ 

قربانی کردن قربانی ارائه خداوند به نجات از مجازات گناه همیشه بستگی به 
 ۔خون دارد

  

خون؛ و من آن را بر روی محراب به شما  برای زندگی گوشت در است ۔۔۔۔۔*  ۱۷:۱۱ الویان
  ۔دادم تا برای روح خود ختنه شود؛ برای آن خون است که برای روح القدس است

  

خدمت کردن، و نه به خدمت کردن، بلکه برای  حتی وقتی پسر انسان آمد ۔۔۔۔۔۔ ۲۰:۲۸متی 
  ۔برای بسیاری از زندگانی خود را به منزله یاری دادن

  

  ۔برای حتی مسیح، ما عید فصح، برای ما قربانی می شود ۔۔۔۔۔ ۷: ۵قرنتیان      ۱

 



f 

۹۳ 
 

 طرح ابدی خدا از رستگاری
 

۷ 
آتش خداوند فقط یک راه را برای گناهکاران فراهم کرده است تا از رفتن به دریاچه 

 نجات یابند!

  

حقیقت و زندگی؛ هیچ کس به پدر نمی  هستمو  من راه به او می گوید عیسی ۔۔۔۔۔ ۶: ۱۴ یوحنا
  ۔آید، بلکه از طریق من

  

نام زیرا  ۔رستگاری در هر دیگر وجود دارد نه این است ۔۔۔به نام عیسی مسیح  ۔۔۔۔۔ ۱۲-۱۰: ۴اعمال 
  ۔ ما باید نجات پیدا کنیمدر زیر بهشتیان در بین مردم وجود ندارد و  دیگری

  

 ، مرد، واسطه بین خدا و مردان یکی برای یک خدا وجود دارد، و ۔۔۔۔۔ ۵: ۲ اوستیموت ۱
  ۔ مسیح عیسی

  
۸ 

خداوند به مردم آزادی انتخاب می دهد که آیا از انجیل اطاعت می کنند یا 

 ۔خیر
  

شما امروز یک برکت و نفرین  ببخشید، پیشتر تنظیم کردم ۔۲۶ ۔۔۔۔۔ ۲۷-۲۶: ۱۱تثنیه 
  ۔۔۔برکت اگر شما از دستورات اطاعت کنید  ۔۲۷ ۔هستید

  

و مرگ، برکت و لعنت؛ بنابراین،  من قبل از تو زندگی کرده ام ۔۔۔۔۔ * ۱۹: ۳۰تثنیه 
  ۔زندگی را انتخاب کن

  

خدمت خواهد کرد، اما برای من و خانه  انتخاب کنامروز شما را  ۔۔۔۔۔*  ۲۴:۱۵ یشوع
  ۔من، ما به خداوند خدمت خواهیم کرد

  

او قدرت را برای  ، به آنها همانطور که بسیاری از آنها را دریافت کرد اما ۔۔۔۔۔ ۱۲: ۱یوحنا 
، حتی به کسانی که به نام او ایمان آورده است؛ که نه از خون و نه از  تبدیل شدن به فرزندان خدا

  ۔اراده انسان بلکه از خدا متولد شد
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۹ 

رستگاری با کارهای خوب خود ما نمی آید، اما به عنوان یک هدیه از سوی خدا 

 آزادانه ارائه می شود!

  

توافق با ایمان جدا از اعمال  بنابراین ما نتیجه می گیریم که یک انسان است ۔۔۔۔۔*  ۲۸: ۳رومیان 
  ۔قانون

  

او چیزی برای افتخار دارد، اما نه قبل از  زیرا اگر ابراهیم توسط آثار توجیه شود، ۔۔۔۔۔ ۲: ۴رومیان 

  ۔خدا
  

و نه از خودتان، این هدیه  ایمان؛ به خاطر فضل شما از طریق نجات یافتید ۔۔۔۔۔ ۹-۸: ۲افسسیان 
  ۔ نه از آثار، به طوری که هر مردی بتواند بفهمد -خداست 

 

نه با نجات دهنده ما نسبت به انسان ظاهر شد،  اما پس از مهربانی و عشق خداوند، ۔۔۔۔۔ ۶-۴: ۳ تیطُس
 به غسل تولد تازه و نجات دادعدالت است که ما انجام داده اند، اما با توجه به رحمت خود ما را  آثار

  ۔، که او را از طریق عیسی مسیح، نجات دهنده ما، بر ما ریخت تجدید روح القدس
 

۱۰ 
شود، ابتدا باید از طریق دریافت روح برای اینکه شخص وارد پادشاهی بهشت 

 القدس خدا "دوباره به دنیا آمدید"!
  

مگر اینکه یک به راستی، من به تو می گویم،  گفت:عیسی جواب داد و به او  ۔۔۔۔۔ ۵و  ۳: ۳یوحنا 

به غیر از یک مرد بطور قطع، من به تو می گویم،  ۔۔۔ دوباره، پادشاهی خدا را نمی بیند مرد متولد شود
  ۔ روح، او نمی تواند وارد پادشاهی خدا شود از آب و از

  

؛  مسیح، او یک آفرینش جدید است اگر کسی در آن باشدبنابراین  ۔۔۔۔۔ ۱۷: ۵قرنتیان      ۲

 است  همه چیز تازه شدهچیزهای قدیمی از بین می روند؛ ببینید 
  

متولد دوباره، نه از دانه کثیف، اما کفر ناپذیر، توسط کالم خدا، که  ۔۔۔۔۔ ۱:۲۳ پطرس     ۱

  ۔زندگی می کند و برای همیشه باقی می ماند
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۱۱ 
 عیسی به عنوان یقین قربانی خداوند به عنوان گناه جهان شناخت!

  

؛ مجازات  تجاوزها، او برای گناهان ما کبود شد او برای ما زخمی شد اما ۔۔۔۔۔ ۶-۵: ۵۳اشعیا 

همه ما گوسفند گمراه شده ایم؛ ما هر کدام را  ۔برای صلح ما بر او بود، و با راه های او ما بهبود می یابیم
  ۔ خداوند بر همه ما گناه کرده استبه راه خودمان تبدیل کرده ایم و 

  

: "این است که و می گوید  یوحنا عیسی را می دید که نزد او می آمد ۔۔۔۔۔ ۳۴و  ۲۹: ۱یوحنا 
  ۔و من دیدم و نشان دادم که این پسر خدا است ۔۔۔ گناه جهان برهه ی خداوند است

  

مطابق با  مسیح به خاطر گناهان ما ۔۔۔نجات داد  که شما هستی ۔۔۔انجیل  ۔۔۔۔۔ ۴-۳: ۱۵قرنتیان  ۱

  ۔با توجه به مقاالت دوباره روز سوم او برخاستکتاب مقدس مرد و اینکه او به خاک سپرده شد و 
 

۱۲ 
اعتقاد به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و پروردگار تنها راهی است که 

 ۔گناهان انسان را ببخشند و برای به دست آوردن زندگی ابدی
  

خون، آمرزش گناهان، با  خود از طریق  رستگاری   دارند ۔۔۔۔۔ ما * ۷: ۱ افسسیان
  ۔توجه به ثروت فیض او

  

به ما زندگی ابدی داده شده است، و این زندگی  و این رکورد است که خدا دارد ۔۔۔۔۔ ۱۳-۱۱: ۵یوحنا  ۱
و کسی که پسر خدا نیست، زندگی نیست اینها چیزهایی را  هرکه پسر خداوند زندگی؛ ۔در پسر او است

به نام پسر خدا ، تا بدانید که زندگی ابدی دارید و  به نام پسر خدا ایمان آورده امبرای شما نوشتهام که 

  ۔ ایمان آوردید
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۱۳ 
دهنده خود قبول کسانی که عیسی مسیح را به عنوان پروردگار و نجات 

 ۔می کنند وعده داده شده است که به حیات ابدی ارث خواهند پیوست
  

  ۔زندگی ابدی او که بر پسر ایمان دارد ۔۔۔۔۔ ۳۶ :۳یوحنا 
  

او که مرا فرستاد، زندگی  كسانی كه كالم من را می شنوند و ایمان می آورند ۔۔۔۔۔*  ۲۴: ۵یوحنا 
  ابدی دارد

  

به او ایمان که  این کار خداوند استآنها  عیسی جواب داد و گفت: ۔۔۔۔۔ ۴۷و  ۲۹: ۶یوحنا 
که به من ایمان آورده اند،  آنانیبطور قطع، من به شما می گویم،  ۔۔۔ ایشان فرستاده است آورده اید

  ۔ زندگی ابدی است
  

ایمان آورد، هر و زندگی؛ او که به من  من رستاخیز هستم ۔۔۔عیسی  ۔۔۔۔۔ * ۲۵: ۱۱ یُوحنا
  ۔و هر كس كه زنده و مؤمن باشد، هرگز نخواهد مرد ۔چند مرده بود، اما زنده خواهد ماند

  

 تو تنها خدای راستینممکن است  که آنها هستند این زندگی ابدی است و ۔۔۔۔۔ ۳: ۱۷ یُوحنا
 ، که تو فرستادی  مسیح عیسی را بشناسیو 

  
۱۴ 

بر روی صلیب به عنوان تمسخر برای گناه خود کسانی که مرگ قربانی مسیح را 

محکوم می کنند، باید مجازات خود را برای گناه خود با سوزاندن در جهنم برای ابد 

 ۔پرداخت کنند
  

کسی که ایمان آورده است محکوم محکوم؛ اما  او که بر او اعتقاد ندارد ۔۔۔۔۔ ۱۸: ۳یوحنا 
 ، چون او به نام تنها پسر خداحافظی نشده است  در حال حاضر شده است

  

زیرا اگر شما  ۔در گناهان خود خواهید مرد تو به همین دلیل به تو گفتم که ۔۔۔۔۔ ۲۴: ۸یوحنا 
  ۔ شما باید در گناهان خود بمیریدباور نکنید که من او هستم، 
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۱۵ 

جدی در مورد نتیجه رد هدیه آزاد رستگاری که وی ارائه خداوند هشدارهای جدی و 
 ۔داده است، می دهد

  
از آسمان با فرشتگان قدرتمند خود آشکار  خداوند عیسی خواهد بود ۔۔۔۔۔ ۱۰-۷: ۱تسالونیکیان  ۲

، و انجیل خداوند ما عیسی مسیح  خدا آنها که نمی دانندشده است، در آتش شعله ور شدن انتقام بر 
 از حضور خداوند  تخریب باید با ابدیت مجازات شود؟را اطاعت نمی کند؛ چه کسی 

  
بیشتر شایسته توجه به چیزهایی است که  بدهیمبنابراین ما باید آن را  ۔۔۔۔۔ ۴-۱: ۲عبرانیان 

زیرا اگر کالمی که توسط فرشتگان  ۔ما شنیده ایم، تا در هر زمانی ما باید آنها را لغو کند
چگونه باید سخن گفته بود ثابت بود و هر گناهی و نافرمانی پاداش درستی به دست آورد، 

 ؟ ۔۔۔ ادیده بگیریماگر ما نادیده گرفتن این نجات بزرگ را ن فرار کنیم؟

  
۱۶ 

کسانی که عیسی را به عنوان خداوند و نجات دهنده می پذیرند، باید در 
 ۔آب به عنوان شهادت ایمان خود به مسیح تعمید دهند

  
 شده داده من به زمین در و بهشت به همه قدرت است ۔۔۔عیسی  ۔۱۹ ۔۔۔۔۔*  ۲۰-۱۹: ۲۸متی 
 روح و پسر و پدر نام به دهید تعمید را آنها و دهید تعلیم را ملل همه بنابراین، برو. ۲۰. است

 ام؛ داده فرمان شما به من که چیزهایی همه مشاهده به را آنها آموزش القدس،
 

 مسیح عیسی نام به شما، از یک هر تعمید، و ."کنید توبه: "گفت آنها به پیتر.....  * ۳۸:۲اعمال 
 کند دریافت را القدس روح هدیه باید شما و گناهان، آزادی برای
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  انتخاب باشماست "برکت" یا "لعنت":
  

  ۳۰:۱۹و  ۱۹-۱۳، ۶-۱: ۲۸               تثنیه
  

گوش فرا دادن به صدای خداوند، خدای تان، برای مشاهده و انجام  اگر تو برگردیو باید گذشت  ۱

که من امروز به شما دستور داده ام، که خداوند، خدایت، تو را در باالتر از  تمام دستورات خود را

  ۔همه ملت های زمین قرار می دهد
  

صدای  اگر بخواهی گوش کن تو را ببوس، و تمام این برکتات بر تو خواهد آمد و ۲
  ۔خداوند، خدای

  

خوشبخت می شود زمانی که بیرون بروید  خوشبخت می شود وقتی وارد می شوید، و ۶
  ۔۔۔

  

اگر و خداوند تو را سرت می کند و نه دم؛ و تو باالتر از آن هستی، و تو نباید زیر آن باشد  ۱۳

مراعات کرده و آنها ، که امروز به من هدایت می کنی ،  دستورات خداوند، خدایت آن را بخوانید

و از هیچیک از کلمات نترسی که من امروز تو را به سمت راست یا چپ  ۱۴ ۔ را انجام می دهم

  ۔هدایت می کنم تا بعد از خدایان دیگر برای خدمت به آنها بمانم
  

تمام  گوش دادن به خداوند، خدایت، گوش فرا دهید تا به انجام اگر نمی خواهیاما باید گذشت  ۱۵

که تمام این لعنتها بر تو  ۔دستورات و مقررات او که من امروز به شما دستور داده، انجام دهید

 برسد و تو را برآورده کند 
  

 در شهر لعنت می شوید و لعنت می شوید تو در میدان هستی  ۱۶
  

  ۔لعنت خواهد شد سبد تو و فروشگاه شما ۱۷
  

میوه سرزمین شما، افزایش گاوهای خود و گله  شما ولعنت خواهد شد میوه از بدن  ۱۸
  ۔گوسفندان شما

  

  لعنت می شود زمانی که بیرون بروید لعنت می شود وقتی می آیی، و ۱۹
  

پیش از تو من به نام آسمان و زمین برای ضبط این روزی در برابر شما، که  ۳۰:۱۹ تثنیه

که هم تو و هم فرزندت  زندگی را انتخاب کنید: بنابراین  لعنتو  برکت،  مرگ زندگی کرده ام

  ۔زنده بمانند

 



f 

۹۹ 
 
 انتخاب باشماست "برکت" یا "لعنت":

  
هرکسی بدون توجه به زمان، نژاد یا مذهب همکاری خداوند اصول خاصی را که همیشه برای 

لعنت " و " برکت ، دو شرایط جهانی برای " ۲۸با توجه به فصل تثنیه  ۔می کند، به کار می گیرد
شرط  ۔کنیداطاعت کتاب مقدس از و بخوانید شرایط برای "برکت" این است که  ۔" وجود دارد

  ۔کنداطاعت آن از و بخواند "لعنت" این است که کتاب مقدس را 

  
بنابراین هر فردی که  ۔فرد ممکن است از چیزی که چیزی درباره چیزی نمی داند اطاعت کند

کتاب مقدس را نمی خواند، نمی تواند در موقعیتی قرار گیرد که از آن اطاعت کند، زیرا هنوز نمی 

و زبُور، توریت  مسلمانان که می گویند آنها در باور ۔را انجام می دهد یا نهدانند که خدا این کار 

، اما حاضر به خواندن این کتاب ها بر اساس پیش فرض که کتاب مقدس تغییر کرده است، انجیل 

ایمان در ناخودآگاه  ۔تنها خودشان را فریب دادند، و نگه داشتن خود را ملزم زیر لعنت جهل معنوی

"ایمان می آید با شنیدن و شنیدن کلمه خدا" )رومیان  ۔جهل معنوی خارج نمی شودتاریکی از 

( ایمان هر فرد به منظور حقیقی و معتبر باید بر اساس حقایق واقعی و غیر قابل تغییر کالم ۱۰:۱۷

  ۔خدا باشد

  
قُرآن، انجیل، زبُور،  درصد از کتابهایی که مسلمانان به آن باور دارند )مثال ۹۰حتی بر اساس قرآن، 

درصد از این کتاب در کتاب مقدس است! مسلمانانی که دروغ گفتند "کتاب مقدس تغییر کرده  ۹۰( توریت

است!" به طور غیرقانونی زندگی خود را تحت لعنت گذاشتند تا در تاریکی جهل معنوی قرار داشته 

بنابراین، دانستن حقایق موجود در این کتاب و پذیرش آنها، اولین گام ضروری برای پیشبرد  ۔دباشن

این اولین گام در جهت درستی است که از زیر لعنت و رحمت خداوند  ۔بشریت برای یک مسلمان است

 برمی آید! 

 



f 

۱۰۰ 
 

 فهرست منابع کتاب مقدس استفاده شده است
  

  ۸۷                  ۳: ۱۶پیدایش 
  ۸۷   ۲۶-۲۵، ۲۰-۱۹، ۱۰-۱: ۱۷پیدایش  

               ۱۵،۲۸    ۲۱-۷،۱۵: ۱۷پیدایش 

               ۶۲    ۲۲:۱۴پیدایش  
  ۸۷               ۱۶-۱۳: ۲۵پیدایش  
  ۸۷                 ۴۹:۱۰پیدایش  

               ۶۸    ۱۰:۱۶ الویان

               ۶۸،۹۰   ۴۵-۴۲ :۱۱ الویان 
  ۹۲                 ۱۷:۱۱ الویان 
               ۶۸    ۱۳:۳۳ الویان 

               ۴۴،۵۱    ۲: ۴تثنیه 
               ۲۸،۶۳   ۹: ۷تثنیه  
                 ۹۳   ۲۸-۲۶: ۱۱تثنیه  

  ۴۴                 ۱۲:۳۲تثنیه  
  ۸۷                  ۱۸و  ۱۸:۱۵تثنیه 

               ۹۸    ۱۹-۱: ۲۸تثنیه  
                ۲۸    ۲۹:۲۹تثنیه  

               ۹۳،۹۸   ۳۰:۱۹تثنیه  
  ۸۷          ۲-۱: ۳۳تثنیه  

  ۸۷                ۳۴:۱۲تثنیه 

                ۹۳   ۲۴:۱۵ا یشوع  
               ۱۰    ۳ :۸ نحمیاه 
  ۵۸                 ۶ :۹ نحمیاه 

  ۵۷              ۱۰-۹: ۲سموئیل  ۱
               ۱۰،۱۵    ۹: ۹سموئیل  ۱ 
  ۲۹           ۲۵-۲۴: ۷سموئیل  ۲ 
  ۸۷               ۴۳و  ۸:۴۱پادشاهان  ۱ 

               ۶۵   ۲۹:۱۱تواریخ  ۱
               ۵۶   ۳۳:۱۲ وبای 
               ۱۰    ۲: ۱مزامیر  

               ۵۹۔۴۶   ۷-۶: ۱۲مزامیر  
  ۵۷                ۸،۱۰: ۲۴مزامیر 

               ۵۹    ۹: ۲۵مزامیر  

               ۵۹   ۲۵:۱۴مزامیر  
  ۲۰               ۱۲-۱۱: ۳۳مزامیر  

  ۸۷               ۹-۳: ۴۳مزامیر 
  ۵۵                ۴۸:۱۴مزامیر  

               ۵۹   ۷۳:۲۴مزامیر  

              ۲۴،۲۸    ۳۴-۳۳: ۸۹مزامیر 



f 

۱۰۱ 
 

 فهرست منابع کتاب مقدس استفاده شده است

  

  ۸۷             ۱۶-۱: ۹۱مزامیر 
               ۵۲  ۹-۷: ۹۴مزامیر 

               ۶۰  ۹۶:۱۳مزامیر 
               ۲۴   ۱۰-۷: ۱۰۵مزامیر 
               ۶۲  ۱۸-۸،۱۷: ۱۰۳مزامیر 
  ۲۰                ۸-۷: ۱۱۱مزامیر 

  ۵۵             ۱۰۵و  ۹: ۱۱۹مزامیر 
               ۲۸،۵۸  ۹۰-۸۹: ۱۱۹مزامیر 
               ۵۹،۶۱  ۱۰۵: ۱۱۹مزامیر 

               ۲۸،۶۳   ۱۳۰،۱۶۰: ۱۱۹مزامیر 
               ۶۱  ۱۴۲،۱۴۴: ۱۱۹مزامیر 
               ۲۰،۲۸   ۱۵۲،۱۶۰: ۱۱۹مزامیر 

               ۵۹  ۸-۷: ۱۲۱مزامیر 
  ۹۰             ۳: ۱۳۰مزامیر 
               ۶۲   ۹-۸: ۱۴۵مزامیر 
               ۸۷   ۱۰-۱: ۱۴۶مزامیر 

               ۴۶،۵۳  ۶-۵: ۱۴۶مزامیر 
  ۵۵              ۸: ۲ضرب المثل ها 
  ۹۱               ۹: ۲۰ضرب المثل ها 

  ۹۱               ۷:۲۰اكسلیا 
  ۸۷              ۱۶-۱۰: ۵آهنگ آهنگ 

                ۶۵  ۱:۲۴اشعیا 

  ۱۵               ۸:۱۶اشعیا 
               ۴۴،۵۶  ۲۴،۲۷: ۱۴اشعیا 
  ۸۷             ۱۷-۷،۱۳-۶: ۲۱اشعیا 
  ۸۷               ۱۳-۹: ۲۸اشعیا 
  ۸۷               ۱۲: ۲۹اشعیا 

  ۸۷               ۱۹-۱۵: ۳۳اشعیا 
               ۲۹،۵۰،۶۴   ۸،۲۸: ۴۰اشعیا 
               ۸۷   ۱۱، ۴-۱: ۴۲اشعیا 
               ۵۹  ۴۵:۲۳اشعیا 
               ۴۶،۵۳  ۱۰-۹: ۴۶اشعیا 
  ۸۷              ۱۲-۱: ۵۳اشعیا 

               ۷۸،۹۵  ۶،۱۲-۵: ۵۳اشعیا 
               ۶۳  ۵۴:۱۰اشعیا 
               ۲۹،۴۶،۵۱،۵۹  ۵۵:۱۱اشعیا 

  ۸۷               ۶-۱: ۶۳اشعیا 
  ۹۱             ۱۳:۲۳ارمیا 
               ۲۴،۵۴،۹۱  ۳۴،۳۷-۳۱، ۳،۳۰: ۳۱ارمیا 

 



f 

۱۰۲ 
 

 فهرست منابع کتاب مقدس استفاده شده است
  ۴۴         ۳۲-۲۲: ۳۶ارمیا 

  ۹۱                ۴: ۱۸حزقیال  

               ۸۷   ۲:۲۹دانیال  
  ۸۷               ۱۴-۱۳: ۷دانیل  

  ۸۵               ۲۶-۲۴: ۹دانیل 

               ۸۷   ۳ :۳ حبقوق 
  ۸۷               ۹: ۳زکریا  
               ۲۴،۶۴   ۱،۶: ۳ی کماال 

               ۷۸   ۲۱-۱۸: ۱متی 
  ۶۶               ۲: ۳متی  
  ۸۷               ۳:۱۱متی  
  ۸۵               ۹:۱۷متی  

               ۲۴،۲۹،۵۱   ۱۸-۱۷: ۵متی 
  ۸۵                ۱۷-۱۳: ۱۶متی 
               ۷۸   ۲۰-۱۶: ۱۶متی 

               ۷۵  ۱۷:۲۱متی 
               ۷۵   ۱۸:۱۱متی 
  ۹۲               ۲۰:۲۸متی 

               ۸۷   ۲۱:۴۳متی 
               ۱۰   ۲۲:۲۹متی 
               ۷۵   ۲۳:۱۴متی 
               ۲۹،۵۰  ۲۴:۳۵متی 

               ۲۰،۹۷   ۲۸:۲۰متی 
               ۸۷   ۷: ۱ مرقس
   ۷۸                 ۱۱-۵: ۲ مرقس

               ۷۵   ۱۶: ۷مرقس 
               ۷۵   ۱۶: ۷مرقس 
               ۷۵  ۹:۴۸ مرقس

               ۷۵   ۱۱:۲۶مرقس 
   ۴۶           ۱۲:۲۴ مرقس
               ۴۶،۵۱  ۱۳:۳۱مرقس 
               ۷۸   ۶۲-۶۱: ۱۴مرقس 

               ۷۵  ۲۸: ۱۵مرقس 
               ۷۵،۹۶   ۲۰-۹: ۱۶مرقس 
               ۷۵  ۱۷:۲۱متی 
                ۷۵  ۱۸:۱۱متی 
  ۹۲               ۲۰:۲۸متی 

               ۸۷   ۲۱:۴۳متی 
               ۱۰  ۲۲:۲۹متی  

 



f 

۱۰۳ 
 

 فهرست منابع کتاب مقدس استفاده شده است
               ۷۵   ۲۳:۱۴متی  

               ۲۹،۵۰   ۲۴:۳۵متی  
               ۲۰،۹۷   ۲۸:۲۰متی 

               ۸۷   ۷: ۱مرقس  
  ۷۸              ۱۱-۵: ۲مرقس  
               ۷۵  ۱۶: ۷مرقس  

               ۷۵  ۹:۴۸مرقس 
               ۷۵  ۱۱:۲۶مرقس 
  ۴۶               ۱۲:۲۴مرقس 

               ۴۶،۵۱   ۱۳:۳۱مرقس 
               ۷۸   ۶۲-۶۱: ۱۴مرقس 
               ۷۵  ۲۸: ۱۵مرقس 

               ۷۵،۹۶  ۲۰-۹: ۱۶مرقس 
               ۱۰  ۱۷: ۴لوقا 
  ۹۱               ۵: ۱۲لوقا 
               ۲۴،۴۶   ۱۶:۱۷لوقا 

               ۷۵   ۱۷:۳۶لوقا 
   ۲۰           ۲۱:۳۳لوقا 
               ۷۵   ۱۷: ۲۳لوقا 

  ۷۸                 ۱۴-۱: ۱یوحنا 
               ۸۵،۹۳   ۱۲،۴۱: ۱یوحنا 
  ۸۷                ۲۱: ۱یوحنا 

  ۹۵               ۲۹،۳۴،۳۵: ۱یوحنا 
   ۹۲            ۵و  ۳: ۳یوحنا 

               ۹۶   ۱۸،۳۶-۱۶: ۳یوحنا  
               ۸۷   ۲۱: ۴یوحنا  

               ۷۸،۸۵   ۲۶-۲۵: ۴یوحنا 
                ۱۰  ۲۹: ۴یوحنا 

               ۷۵،۹۶   ۴،۲۴: ۵یُوحنا  

  ۱۵                ۳۶-۳۱: ۵یوحنا 
               ۱۰،۱۵   ۵:۴۷یُوحنا 
               ۹۶  ۴۷و  ۶:۲۹یُوحنا 

             ۷۵   ۱۱: ۸-۵۳: ۷یوحنا  

               ۴۴،۴۶،۶۰،۹۶   ۱۲:۴۸یُوحنا 
  ۸۷              ۱۷-۱۶: ۱۴یُوحنا  
               ۱۵،۹۲   ۶،۱۱: ۱۴یُوحنا  

   

 



f 

۱۰۴ 
 

 فهرست منابع کتاب مقدس استفاده شده است
  ۸۷                 ۱۴:۳۰یُوحنا 

   ۸۷                ۲۶: ۱۵یوحنا  

               ۹۶   ۹-۸: ۱۶یُوحنا  
  ۸۷                 ۱۳و  ۷: ۱۶یوحنا  

                ۹۶  ۳: ۱۷یوحنا 

  ۷۸              ۲۹-۲۸: ۲۰یوحنا  
  ۷۸               ۳۱-۳۰: ۲۰یوحنا 
  ۱۵                ۳۱-۳۰: ۲۱یوحنا 

               ۹۷   ۲:۳۸اعمال 
  ۸۷                ۳:۲۲اعمال 
                ۹۳  ۱۲-۱۰: ۴اعمال 
                ۸۴  ۳۷-۳۶: ۴اعمال 

                ۷۵  ۸:۳۷اعمال 
  ۸۵                ۴۲و  ۳-۱: ۱۳اعمال 
                ۷۵  ۱۵:۳۴اعمال 

               ۷۵   ۸: ۲۴اعمال 
               ۷۵   ۲۹: ۲۸اعمال 
   ۱۵              ۵-۳: ۹رومیان 

               ۱۰،۱۵   ۲-۱: ۱رومیان 
  ۴۹               ۴-۳: ۳رومیان 
  ۹۱              ۱۰،۲۳: ۳رومیان 
   ۹۲               ۸: ۵رومیان 

  ۹۱             ۲۳: ۶رومیان 
  ۱۵              ۵-۳: ۹رومیان 
  ۹۵               ۱۰،۱۳،۱۷-۹: ۱۰رومیان 

               ۹۹  ۱۰:۱۷رومیان 
  ۹۰              ۱۴:۲۳رومیان 
               ۷۵  ۲۴: ۱۶رومیان 

  ۱۵                ۱: ۱۳قرنتیان  ۱
  ۱۵                ۳۳-۳۲: ۱۴قرنتیان  ۱
               ۱۸،۵۰   ۳۸-۳۷: ۱۴قرنتیان  ۱ 
               ۱۵،۹۵   ۴-۱ :۱۵ قرنتیان ۱ 

               ۲۴  ۱۱-۹و  ۶-۴: ۳قرنتیان  ۲
               ۱۰،۲۴  ۶،۱۴: ۳قرنتیان  ۲
               ۹۲   ۷: ۵قرنتیان  ۲
  ۱۵               ۱: ۱۳قرنتیان  ۲ 

               ۱۵،۱۸  ۱۲-۸ :۱ غالطیان

               ۲۴   ۱۱-۸: ۴غالطیان 
                ۲۴   ۱،۶،۱۸: ۵غالطیان 

 



f 

۱۰۵ 
 

 فهرست منابع کتاب مقدس استفاده شده است

 

                ۲۴   ۱۵: ۶ غالطیان
               ۹۵   ۷: ۱افسسیان  

  ۹۲               ۔۹-۸: ۲افسسیان 
                ۲۴  ۱۵-۱۴: ۲افسسیان  
  ۷۸               ۱۱-۵: ۲فیلیپیان  
               ۱۰   ۲:۱۶ یانفیلیپ 

               ۵۴  ۱۹: ۴فیلیپیان 
               ۵۶،۷۸   ۲۲-۱۵: ۱کولسیان  
                ۲۴   ۱۴: ۲کولسیان  

               ۹۷   ۱۰-۷: ۱تسالونیکیان  ۲ 
               ۷۸،۹۲  ۵: ۲ تیموتاؤس ۱
               ۶۱  ۲:۱۵ تیموتاؤس ۱
  ۷۹                ۱۶-۱۵: ۳ تیموتاؤس ۱
               ۶۰  ۳:۱۶ تیموتاؤس ۲

  ۱۸               ۱۸-۱۴: ۳ تیموتاؤس ۲
  ۵۸                ۲: ۱تیطُس 
  ۹۲                ۶-۴: ۳تیطُس 

               ۹۷   ۴-۱: ۲عبرانیان 
               ۱۰،۲۰،۵۲   ۱۵-۱۲: ۴عبرانیان 
                ۲۴  ۱۸،۲۲: ۷عبرانیان 

               ۲۴   ۱۳: ۸عبرانیان  

               ۲۴  ۲۶-۱۴: ۹عبرانیان  
               ۲۴   ۱۰-۹: ۱۰عبرانیان  

  ۹۰               ۱۴،۲۴: ۱۲عبرانیان 

               ۹۷  ۲۵،۲۹: ۱۲عبرانیان  
               ۲۰،۷۸   ۸: ۱۳عبرانیان  

               ۲۴،۹۱  ۱۴،۱۷: ۱یعقوب 

               ۱۰  ۲۳-۲۱: ۱یعقوب 
               ۹۰   ۲:۱۰یعقوب 
  ۹۰                ۴:۱۷یعقوب 

  ۹۰                ۱۶-۱۵: ۱پطرس  ۱

               ۲۰،۲۹،۵۰  ۲۵-۲۳: ۱پطرس  ۱
               ۱۸   ۲۱-۲۰: ۱پطرس  ۲
  ۹۲                ۹: ۳پطرس  ۲

               ۱۵،۷۸  ۲۴-۲۲: ۲یوحنا  ۱ 
  ۹۰               ۴: ۳یوحنا  ۱
  ۱۵               ۳-۱: ۴یوحنا  ۱
               ۵۴،۹۲   ۱۰،۱۶-۶،۸: ۴یُوحنا  ۱

  ۷۸              ۱۵-۱۴: ۴یوحنا  ۱

 



f 

۱۰۶ 
 

 کتاب مقدس استفاده شده استفهرست منابع 
  
  ۷۵  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۷: ۵یوحنا   ۱
  ۹۵،۹۷  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳-۱۰،۱۱: ۵ یُوحنا  ۱
  ۹۰  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰-۱۹، ۱۷: ۵یوحنا   ۱

  ۱۸  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳-۱: ۱  ُمکاشفہ
  ۴۴  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۹-۲۵: ۲: ۲  ُمکاشفہ
  ۹۵  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳:۲۰  ُمکاشفہ
  ۲۹  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶: ۱۴  ُمکاشفہ
  ۱۰،۱۵  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۶-۱۰: ۱۹  ُمکاشفہ
  ۶۶  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰:۱۲  ُمکاشفہ
  ۹۷  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۸: ۲۱  ُمکاشفہ

  ۱۵،۴۴،۸۳  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۹-۱۸: ۲۲  ُمکاشفہ
 



f 

۱۰۷ 
 

 استفاده شده استفهرست منابع قرآنی 
               ۶۳  ۲،۵-۱: ۱ الفاتحہ 
               ۴۷،۵۶  ۲:۲۰ البقره 

               ۳۶،۴۲   ۴۰،۹۱ :۲ البقره
                ۳۶  ۴۰،۴۴،۱۱۳ :۲ البقره 
                ۴۲   ۴۲،۱۵۹،۱۷۴ :۲ البقره 
               ۱۱   ۲:۴۸ البقره 

  ۳۷                ۸۵و  ۲:۶۱ البقره

               ۳۲،۴۰   ۲:۶۲ البقره
               ۱۱،۲۶،۴۳   ۲:۷۵ البقره
               ۴۲   ۲:۷۸ البقره

               ۳۲،۳۴،۴۳   ۸۵،۱۲۱ :۲ البقره
  ۷۹               ۲:۸۷ البقره
  ۸۶ ۹۱،۱۱۱،۱۲۰،۱۴۵، ۸۹-۸۸ :۲ البقره

               ۴۲   ۱۰۰: ۲البقره 
  ۲۵                ۱۰۶: ۲ البقره
               ۳۷   ۱۱۱ :۲ البقره

               ۲۲،۳۲،۶۷   ۱۳۶ :۲ البقره 

               ۶۲   ۱۴۳ :۲ البقره
               ۸۷   ۱۹۳-۱۹۱ :۲ البقره
  ۳۷                ۲۱۳: ۲ البقره

                ۵۲  ۲۳۱ :۲ البقره
  ۷۹                ۲۵۳: ۲ البقره
               ۴۷،۶۴  ۲۵۵: ۲ البقره
               ۳۲،۶۷   ۲۸۵: ۲ البقره

               ۱۱،۲۲،۷۹  ۳: ۳ آل عمران 

               ۳۴،۳۷ ۵۰-۴،۴۸-۳: ۳ آل عمران
               ۶۳  ۹-۷: ۳ آل عمران
  ۵۸                ۹،۹۴: ۳ آل عمران
               ۸۷   ۲۰-۱۸: ۳ آل عمران

  ۳۷               ۳:۱۹ آل عمران
               ۱۱،۳۷،۴۲  ۳:۲۳ آل عمران
  ۲۱                ۳:۳۹ آل عمران

               ۲۱،۷۹،۸۵  ۴۵،۴۶،۴۷،۵۵: ۳ آل عمران 
  ۷۹                ۴۹و  ۳:۴۷ آل عمران

               ۳۴،۴۰،۶۱،۷۹  ۵۶-۵۵: ۳ آل عمران 
  ۷۲،۷۵،۳۶،۴۰ ۶۴،۶۵،۶۹،۷۰: ۳ آل عمران
               ۴۲   ۳:۶۶ آل عمران

               ۴۲،۷۹   ۳:۷۱ آل عمران
               ۳۲   ۳:۸۴ آل عمران 

 



f 

۱۰۸ 
 

 فهرست منابع قرآنی استفاده شده است

  ۲۶،۴۳ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۳:۷۸  عمرانآل 

  ۳۶ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۹۴-۷۹،۹۳: ۳  آل عمران

  ۳۷،۴۳ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۳:۹۸  آل عمران

  ۴۳ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۳:۹۹  آل عمران

  ۱۱،۴۰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۱۴-۱۱۳: ۳  آل عمران

  ۲۲  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۱۹: ۳  آل عمران

  ۵۳ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۵۰: ۳  آل عمران

  ۴۲ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۸۷: ۳  آل عمران

  ۳۳،۴۰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۹۹: ۳  آل عمران

  ۴۲ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۰۴:۴۴النسا 

  ۴۳ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۴:۴۶النسا 

  ۳۶ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۴:۴۷النسا 

  ۶۲ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۴:۸۵النسا 

  ۲۲،۵۰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۳۶: ۴النسا 

  ۳۳،۳۴،۳۷،۴۳  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۲-۱۵۰: ۴النسا 

  ۸۵،۸۶،  ۱۵  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۷۲&   ۱۵۷: ۴النسا 

  ۷۹  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۹: ۴النسا 

  ۳۳،۴۰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۶۲: ۴النسا 

  ۲۱  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۷۱: ۴النسا 

  ۷۹ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۷۲: ۴النسا 

  ۳۵ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۲-۱۰: ۵ المائده

  ۲۶،۴۲،۴۳  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۴-۱۳: ۵ المائده

  ۴۲  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۵:۱۵ المائده

  ۸۵ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۷،۷۲: ۵ المائده

  ۲۶ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۵:۴۱ المائده

  ۴۲  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۵:۴۲ المائده

  ۱۱،۲۲،۳۶،۳۷،۴۲  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۶-۴۴: ۵ المائده

  ۶۰  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۵:۴۷ المائده

  ۴۲ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۵:۶۱ المائده

  ۸۶  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۵:۶۴ المائده

  ۳۳،۴۱ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۶۶،۶۹: ۵ المائده

  ۲۲،۴۲ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۵:۶۸ المائده

  ۷۹  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۵:۷۵ المائده

  ۷۹  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۱۰ :۵ المائده

  ۵۳ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۱۷-۱۱۶ :۵ المائده

  ۸۶ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۵۷-۲۰،۱۱۴،۱۵۴: ۶انعام 

  ۳۰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۶:۳۴ام عان

  ۱۵،۸۷ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۳۷،۱۲۴: ۶انعام 

  ۱۱،۱۵،۸۷ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۶:۵۰انعام 

 



f 

۱۰۹ 
 

 فهرست منابع قرآنی استفاده شده است

    ۱۵،۴۲،۴۳،۸۷ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۹۱: ۶انعام  

      ۶۷ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۶:۹۳انعام 

      ۶۰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۱۴: ۶انعام 

    ۳۰،۴۷،۶۰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۱۵: ۶انعام 

      ۳۵ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۵۷ :۶ انعام

    ۱۵،۲۷،۳۵،۸۶،۸۷ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۵۸-۱۵۷: ۷عرف 

      ۴۱ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۵۹ :۷ االعراف

    ۲۷،۴۳ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۶۲ :۷ االعراف

    ۳۶،۴۱ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۶۹ :۷ االعراف

      ۲۱ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۷۱ :۷ االعراف

    ۱۱،۱۵،۸۷ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۸۷،۱۸۸ :۷ االعراف

    ۴۵،۵۸ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۹۶ :۷ االعراف

      ۸۷ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۳۰-۲۹، ۵ :۹ التوبہ

      ۴۲ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۹ :۹ التوبہ

      ۸۵ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۳۱-۳۰ :۹ التوبہ

  ۵۳ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۹:۵۱ التوبہ

 ؟؟؟ 

  

    ۵۳ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۹:۵۷ التوبہ

    ۲۲،۵۸،۶۷ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۱۱ :۹ التوبہ

    ۳۰،۵۰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۵،۶۴: ۱۰یونس 

    ۶۷،۸۷ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۷،۲۰: ۱۰یونس 

      ۱۵ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۰:۲۰یونس 

    ۳۶،۸۶ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۰:۹۴یونس 

    ۴۵،۵۵ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۱:۵۷هاد 

      ۶۵ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۲:۲۱یوسف 

    ۳۷،۴۳ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۳۶،۴۳ :۱۳ الراعد

      ۲۵ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۳:۳۹د عراال

      ۳۰  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۴:۴۷ابراهیم 

    ۳۱،۴۵،۴۷،۵۱،۶۷ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۹: ۱۵هجری 

    ۳۱،۳۶  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۶:۴۳ناهل 

      ۲۵ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۰۱: ۱۶نحل 

      ۲۲ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۷:۵۵ االسرا

      ۶۲ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۷:۶۶االسرا 

    ۳۰،۵۱ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۷:۷۷االسرا 

      ۲۵ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۸۶-۸۵ :۱۷ االسرا

      ۳۶ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۰۱ :۱۷ االسرا

      ۸۶ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۰۸-۱۰۷: ۱۷سراء الا

      ۵۵ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۲۴-۱۷،۲۳ :۱۸الکهف

    ۳۰،۵۰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۸:۲۷ الکهف

      ۵۷ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۸:۴۵ الکهف

 



f 

۱۱۰ 
 

 فهرست منابع قرآنی استفاده شده است
  ۷۹           ۱۹،۳۰،۳۱،۳۴: ۱۹مریم 

  ۷۹               ۱۹:۲۱مریم  
               ۱۱  ۱۹:۵۸مریم 

               ۳۶   ۱۳۳ :۲۰ طہ 

               ۱۱،۳۱،۳۶،۱۰۵  ۷: ۲۱انبیا  
               ۱۱،۳۱  ۲۱:۴۸ انبیا 

               ۳۱،۳۶   ۱۰۵ :۲۱ انبیا
               ۳۰،۴۷،۶۴   ۴۷،۵۲: ۲۲حاج  
               ۵۹   ۲۲:۵۴حج  

               ۶۵  ۲۳:۷۴ المومنون 
               ۶۱  ۲۴:۳۵نور 
               ۸۶  ۱۹۷-۱۹۶: ۲۶شار  

               ۳۶  ۴۹-۴۸: ۲۸قصص  
                ۳۵  ۲۹:۴۶ العنکبوت
               ۲۳،۳۵،۸۶  ۴۷،۴۸-۴۶ :۲۹ العنکبوت

  ۱۵               ۲۹:۵۰ العنکبوت 

               ۴۷  ۳۱:۲۷لوقمان  
  ۲۳                ۳۲:۲۳ثبات  
               ۶۴   ۱۱-۴،۹ :۳۳ احزاب 

               ۳۰   ۳۳:۶۲احزاب 
               ۳۵،۳۷   ۳۱،۳۸ :۳۴السبا 

               ۵۶،۶۳،۸۶   ۱،۳۱: ۳۵ فاطر

               ۳۰  ۳۵:۴۳فاطر 
               ۶۳  ۹،۳۵: ۳۸صف 

  ۱۵              ۷۰-۶۹: ۳۸غمگین  
               ۳۱،۴۱  ۵۴-۵۳: ۴۰ غافر

               ۵۲   ۴۰:۵۶ غافر
  ۳۷               ۷۰-۶۹ :۴۰ غافر

               ۲۳،۸۶   ۴۱:۴۳فسیالت 

               ۵۶   ۱۵-۱۱ :۴۲ الشوری  
               ۲۳،۳۳،۳۷   ۱۵-۱۴: ۴۲ الشوری  
               ۸۶   ۱۹،۵۲ :۴۲ الشوری  

  ۲۱               ۴: ۴۳ الزحروف 

               ۳۶  ۴۶-۴۵: ۴۳ الزحروف
               ۲۳،۷۹   ۶۱،۶۳ :۴۳ الزحروف
               ۳۷،۴۱  ۱۷-۱۶ :۴۵ الجاثیہ
               ۳۵،۴۱   ۳۵-۳۱،۳۴ :۴۵ الجاثیہ
               ۱۱   ۹ :۴۶ احقاف

               ۲۳،۳۶،۳۷   ۴۶:۱۲ احقاف

 



f 

۱۱۱ 
 

 فهرست منابع قرآنی استفاده شده است
 

               ۴۵،۵۳  ۴۷:۱۱محمد 
               ۴۵،۶۵  ۴۷:۳۲محمد  
  ۳۱               ۴۸:۲۳ الفتح 
               ۳۱،۵۰   ۵۰:۲۹ ق 

  ۵۷              ۵۱:۵۸ الذاریات
  ۵۷              ۵۴:۴۲قمر ال
  ۲۱           ۵۷:۲۲حدید ال

  ۲۳               ۵۷:۲۷ الحدید
               ۴۵،۴۷  ۵۸:۱۰ المجادلہ
               ۶۳،۶۵، ۴۵،۵۷   ۵۹:۲۳ الحشر

               ۱۵،۲۷،۸۷   ۷-۶: ۶۱صف ال
  ۸۷               ۶۴:۱۴ التغابن 

  ۷۹               ۶۶:۱۲ التحریم
               ۳۰  ۴۷-۴۴ :۶۶ التحریم
               ۶۱  ۲،۵۱: ۶۹الحاقہ 
               ۴۵،۴۷،۵۱،۵۷،۶۷ ۴۷  ۴۴: ۶۹الحاقہ 
               ۱۵،۴۵،۵۵  ۲۸-۲۶: ۷۲ الجن
  ۸۷              ۲۵-۲۲: ۸۱تکویر ال

               ۴۷،۵۴ ۲۲-۱۴،۲۱: ۸۵ البُروج
  ۳۷               ۴: ۹۸ البینہ 
  ۳۷               ۴ :۹۸ البینہ 

 



f 

۱۱۲ 
 

 کتابشناسی
  

ڈاؤنرز ، اسناد عهد جدید : آیا آنها قابل اطمینان هستند؟ ، پروفسور دکتر، ایف ایفبروس، 

  ۔۱۹۶۴، انٹر وارسٹی پریس، ایلینوی: گروؤ
  

، انٹر وارسٹی پریس، ایلینوی: ڈاؤنرز گروؤ، کانن کتاب مقدس ، پروفسور دکتر، ایف ایفبروس، 
 ۔۱۹۸۸

  

  ۔۱۹۹۰، میک ملن، نیویورک: انتشارات  تعارف ما منطق کارل کوبن و ارونگ ایم کوپک،
  

  مرجع خبری داکی جینینگز، النساداک، فی
  

  ۔۱۹۸۱، جارجیا۔ الورنس ولے،کتاب مقدس 
  

باثر و پسران،  سموئیل، لندن، متن عبادت عهد عتیق ، سموئیلدیویدسون، پروفسور دکتر 
  ۔۱۸۵۹

  

، حیدرآباد، هند، مقاله و تحقیق  -انجیل برنابا ، ۔ایس و عبدالحمد ڈبلیو ایچ ٹی گاریڈینر
  ۔۱۹۷۵موسسه مطالعات اسالمی هنری مارتین، 

  

، دوربان، آفریقای جنوبی، عیسی به ریشه ها و منابع انجیل برنابا ، یُوحناگیلچریست، 
  ۔۱۹۸۰مسلمانان، 

  

، میشیگاوا، کانادا: فیلوکسنیا، یکپارچگی کتاب مقدس با توجه به قرآن و حدیث ، هان، ارنست 

  ۔۱۹۹۳
  

، گراند راپیدز، انتشارات کتاب مقدس  کانن و سٹی الهام بخش و، آر الئیرڈ، پی ایچ ڈی هریس
  ۔۱۹۵۷، زوڈروان خانه

  

 ۔ ۱۹۹۵، کاریو، دارل مانار برای انتشار، ویژگی های خدا هیفا، محمد، 
  

  شواهد که نیاز به یکمکدول، دکتر جاش، 
  

عیسوی اسپرینگز، کالیفرنیا: جنگ صلیبی ایروہے،حکم: شواهد تاریخی برای ایمان مسیحی 

 ۔ ۱۹۷۲برای مسیحیت بین المللی، 
  

، نسخه استاندارد  ممسوح، ایڈیٹرآکسفورڈ ایپوکریفا ۔، پروفسور دکتر ۔،ایممتزگر، بروس 

  ۔۱۹۷۷، نیویورک، دانشگاه آکسفورد، وسیع ایڈیشناصالح شده،
  

، نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، متن عهد جدید ، ۔، پروفسور دکتر ایممتزگر، بروس 

  ۔۱۹۶۸

 



f 

۱۱۳ 

 

 کتابشناسی
  

  ۔۱۹۶۹، ُموڈی پریس، شیکاگو: الهام و اقتدار کتاب مقدس ، ۔رینے پاچے ۔ پروفیسر و دکتر
  

، ڈی ڈی، سی جی پفانڈر، دا میزانل حق: توازن ما سچائی، کلئیر ٹسڈال، ڈبلیو سٹریٹ
  ۔۱۹۱۰لندن، انجمن صنایع مذهبی، 

  

  ۔۱۹۰۷، کلئیرنڈن پریس، آکسفورد، انگلستان،انجیل برنابا ، ۔ریگ ایل و ایل
  

  ۔۱۹۵۷، شیکاگو، مودی پرس، مسیحی پروتستان شواهد رام، پروفسور دکتر برنارد، 
  

  ۔ www.scborromeo.org،۱۹۷۶، "تکرار عهد جدید"،  یُوحنارابینسون، 
  

الهیات مسلمان: مطالعه ریشه ها با اشاره به پدران ، ۔سیالے ایس ڈی پی ایچ، ڈی ڈی مورس ایس ڈی

  ۔۱۹۶۴و شرکت محدود،  لُوزاق، لندن:کلیسا 
  

، هنگامی که کتاب مقدس نوشته شده بود و چه کسی آن را نوشته بود ، ۔میتهیو جے سِلک
  ۔ www.carm.org وزارت معارف و وزارت تحقیقات،

  

 ، فیالدلفیا:چگونه قابل اعتماد کتاب مقدس است؟ ، پروفسور دکتر  ۔سربرگ ، ریموندایف 
  ۔۱۹۷۲، جے بی لپن کوٹ کمپنی

  

  ۔۱۹۷۳، بیرا کاه ، هوستون، تگزاس، انتشارات کنونسٹی آر بی جونئیر تهیمے،
  

 ، ایلینوی، انتشارات خانهویاٹن،راهنمای کتاب مقدس  اُنگرپروفسور دکتر، ۔ میریل ایف اُنگر
  ۔۱۹۷۴، ٹینڈال

  

، نمودارهای زمانی و تاریخچه تاریخ کلیسای والتون، رابرت کلیفارت، پروفسور دکتر، 
  ۔۱۹۸۶گراند راپیدز، انتشارات خانه زاندروان، 

  

  زمان سنجیوالتون، رابرت کلیفارت، پروفسور دکتر، 
  

ایف جے ائے ۔۱۹۷۸، گراند راپیدز، انتشارات خانه زاندروان، و پیشینه های پیشین عهدعتیق 

سموئیل ایم ۔۱۸۸۲، کمبریج، مکمالن، عهد جدید در اصلی یونانی ،  ہورٹ، ویسٹکوٹ بی ایف

  ُخدا در ُخدا تعلیم هائے،۔ زورنر
  

، نیویورک، مقاله درباره شخصیت و ویژگی های خدا با توجه به سنت قرآن و ارتدکس 

  ۔۱۹۰۵انجمن صنایع آمریکایی، 
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 یادداشت
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 یادداشت
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۱۱۶ 
 

 یادداشت
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 یادداشت
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 یادداشت
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۱۱۹ 
 

 یادداشت
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